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I INTRODUCTIE

§1

GROEIENDE DIVERSITEIT

Hoe wij tegen literatuur aankijken, is geen constante. Dit is uiteraard in het geheel niet
een vernieuwende constatering; de gedachte dat verandering de enige constante is, gaat
zover terug als het gedachtegoed van filosoof Heraclitus, panta rhei: alles stroomt, alles
is in beweging. Interessanter is de vraag, mij hierbij beperkend tot de literatuur: wat
dóét deze verandering, wat brengt deze met zich mee?
De diverse literatuuropvattingen van de afgelopen eeuwen, de (trans)historische
denkkaders of frames, zoals Thomas Vaessens deze recentelijk omschreef, komen aan
bod in zijn publicatie Geschiedenis van de moderne Nederlandse literatuur.4 In een
interview in het NRC Handelsblad – naar aanleiding van Vaessens’ verschenen werk – zegt
de hoogleraar Nederlandse letterkunde het ‘als een teken van gezondheid [te
beschouwen] dat we geen Grote Drie meer uitroepen. De kwaliteit van romans is er niet
minder om, maar de diversiteit is groter. Er is niet één Parnassus.’5 Waaraan refereert
Vaessens?

We

moeten

ons

blijkbaar

niet

blind

staren

op

één

bepaalde

literatuur(opvatting), maar onze literaire blik verruimen. Welke elementen zorgen voor
die groeiende diversiteit binnen de Nederlandse literatuur? In het interview wordt niet
duidelijk wááruit die verscheidenheid bestaat.
Wél wordt aangegeven wat ons afleidt van de diversiteit binnen de literatuur; er
wordt gesproken over de vergankelijkheid van (de aanduiding) ‘De Grote Drie’
(Hermans, Mulisch en Reve), over het welhaast obsolete begrip ‘dé canon’, als een
verouderd statisch element dat niet thuishoort in de literatuur.6 Vasthouden aan deze
instrumentaria zal ons geen diversiteit of een ruimere blik opleveren, maar wát dan
wel? Door geen strikt onderscheid aan te brengen in hoge en lage literatuur, in wat wel
of niet literair is? Door het verleggen van de horizon van de Nederlandse literatuur en
deze binnen internationale stromingen te plaatsen of aan te laten sluiten bij

Vaessens, Thomas. 2013. Geschiedenis van de moderne Nederlandse literatuur. Nijmegen: Uitgeverij
Vantilt.
5 Vaessens in: Veen, Thomas de. 2013 (21 juni). ‘Er is niet één Parnassus.’ NRC Handelsblad.
6 Ibidem. ‘Er is geen enkele objectieve maatstaf waarop we een canon kunnen baseren. De canon is
beweeglijk.’
4
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internationale thematiek of discoursen – ofwel de globalisering van de Nederlandse
letterkunde? Vaessens omschrijft deze laatste ontwikkeling als volgt:
[D]e bereidheid Nederlandse literatuur niet alleen als een zichzelf regulerend systeem te zien,
maar als een verzameling teksten die zich letterlijk inschrijft in de wereldliteratuur [en] de
bereidheid de studie van de nationale literaturen te integreren in bredere, transdisciplinaire en
internationale academische discoursen. 7

In Colonial and Postcolonial Literature (2005), haar toonaangevende studie met
betrekking tot de Engelstalige, postkoloniale letterkunde, constateert Elleke Boehmer
aangaande deze literaire mondialisering het volgende: ‘What began in postcolonial
writing as the creolization of the English language has become a process of mass literary
migration, transplantation, disaggregation, and cross-fertilization’.8 Zij noemt dit een
proces dat raakt aan de kern van wat ooit Engelse literatuur werd genoemd en daardoor
de aard van deze literatuur verandert.9 Valt er ook zo’n proces waar te nemen in de
Nederlandse letteren en zo ja, hoe verloopt dit proces?
§2

ONDERZOEKSVRAGEN EN –BENADERINGEN

Deze studie tracht de invloed en het effect van globalisering en migratie in literair
opzicht te duiden met betrekking tot de Nederlandse en Vlaamse literatuur, oftewel de
literatuur uit het zogenaamde kerngebied – Nederland en Vlaanderen – van de
Nederlandstalige literatuur.10 Hoewel Vaessens terecht stelt dat deze ontwikkeling
opgaat voor de Nederlandse letterkunde in zijn geheel, een veelomvattend gebied,
beperkt mijn onderzoek zich tot een specifiek deel hiervan, dat net zo goed beïnvloed is
door literaire migratie, desaggregatie – ofwel het doorbreken van bestaande verbanden
en structuren – en kruisbestuiving, maar dat wellicht niet zo snel aan postcolonial
writing wordt gekoppeld.
Ik onderneem een poging om met name een aantal Nederlandstalige schrijvers
van Marokkaanse origine – die binnen de hedendaagse Nederlandse/Nederlandstalige
Vaessens, Thomas. 2013. Op. cit., 66.
Boehmer, Elleke. 2005. Colonial and Postcolonial Literature. Migrant Metaphors. (Tweede editie.) Oxford
[etc.]: Oxford University Press, 226.
9 In feite heeft de Engelse letterkunde zich verbreed tot de Engelstalige literatuur.
10 Onder de Nederlandstalige literatuur vallen uiteraard ook de (alhoewel niet álle) Indische, Caraïbische
en Afrikaanse literatuur (i.e. de Zuid-Afrikaanse literatuur in het Afrikaans, dochtertaal van het
Nederlands), maar daar ligt in dit onderzoek niet de nadruk op.
7

8
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literatuur relatief ruim vertegenwoordigd zijn – in een internationale inbedding te
plaatsen, althans ik ambieer een aanzet in die richting te maken. Op welke wijze zijn
deze laatstgenoemde schrijvers – die vaak worden geschaard onder de zogenaamde
migrantenliteratuur – beïnvloed door globalisering en migratie en hoe vertaalt deze
invloed zich in literaire zin? Kan de literatuur die zij voortbrengen als ‘postkoloniaal’
worden bestempeld, op welke manier wel of juist niet? Deze vragen vormen de hoofdlijn
in het tweede gedeelte van deze studie, hoofdstuk 6, 7 en 8, waarin de nadruk ligt op een
tekstuele, hermeneutische benadering van het literaire werk door middel van
tekstinterpretatie en -analyse. Op basis van de omvang van mijn corpus – het betreft
twee hedendaagse romans en één hedendaagse verhalenbundel – wil ik uiteraard niet
beweren dat mijn conclusie een absolutum kan zijn; het gaat eerder om het signaleren
van bepaalde tendensen.
Zoals in de literatuurwetenschap gebruikelijk is zal de sociaal-historische, culturele of -politieke context van migratievraagstukken niet een op een van toepassing
zijn op de literaire context van de geselecteerde literatuur; literatuur is immers geen
directe afspiegeling van sociaal-maatschappelijke kwesties. Evenmin zal de literatuur
geïnterpreteerd worden met behulp van een antropologische lezing die de etniciteit of
afkomst in het centrum van de analyse plaatst, als ware deze de spil van het
schrijverschap. Desalniettemin functioneert literatuur noch de literatuurwetenschap in
een vacuüm; de sociale werkelijkheid kan wel degelijk een schrijver inspireren tot
literaire representaties en vervolgens de wetenschapper aanzetten tot literaire
interpretaties die betrekking hebben op de (hedendaagse) realiteit. In die zin is de
context wel van belang in dit onderzoek.
Het eerste gedeelte van dit onderzoek, hoofdstuk 2 tot en met 5, betreft een
literatuursociologische benadering waarin literaire instituties de revue passeren die
bijgedragen hebben aan de positionering van Nederlandstalige schrijvers van
Marokkaanse

afkomst

in

het

‘literaire

veld’.

Zowel

Pierre

Bourdieus

literatuursociologische visie als Edward Saids beschouwingen wat betreft oriëntalisme
en exotisme die een eenzijdige, stereotiepe en subjectieve representatie van ‘de Ander’
in de hand werken, worden hierbij toegepast. Bevorderden de verschillende literaire
instituties de aandacht voor de culturele en etnische achtergrond van de auteurs,
droegen zij hieraan bij? Ik zal vooral de rol belichten van de uitgever, van de
literatuurkritiek en van de zogenoemde ‘valuing communities’ (vrij vertaald:
15
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waardegevende entiteiten) die voor de opkomst van Nederlands- en VlaamsMarokkaanse literatuur van belang zijn geweest. De ontwikkeling die in dat proces van
positioneren, van ‘het in de markt zetten’ valt waar te nemen, zal ik aan de hand van
onder andere een analyse van verschillende boekomslagen proberen aan te tonen. Deze
analyse is toegespitst op de vormgeving van de omslagen en de uitgeversstrategie
daarachter. In mijn keuze om in dit onderzoek de literatuursociologische benadering te
verbinden met een hermeneutische aanpak, ligt tevens het vernieuwende karakter van
deze studie besloten.
De zojuist aangehaalde ontwikkeling, i.e. naar een minder marginale positie,
opschuivend richting de zogenaamde mainstream, is eveneens wat de twee delen met
elkaar verbindt en wat dientengevolge ‘het cement’ vormt van deze studie. Het jaar 2002
– niet geheel toevallig een jaar ná de Boekenweek van 2001 met het thema ‘Het land van
herkomst. Schrijven tussen twee culturen’ waarin vooral schrijvers van Marokkaanse
afkomst ‘gehypt’ werden – zou als hét scharniermoment kunnen worden aangeduid. Er
valt dan een kentering te bespeuren in de wijze waarop deze tegen wil en dank
‘hyphenated’

Nederlandstalige

auteurs

(i.e.

Nederlands/Vlaams-Marokkaans

óf

Marokkaans-Nederlands/Vlaams) worden gepositioneerd in het literaire veld. Zij lijken
niet langer weggezet te worden in de marge, als ware zij een homogene aparte literaire
categorie, die van een zogenaamde ‘norm’ afweek. De culturele en etnische achtergrond
van de schrijvers wordt minder benadrukt, minder ingezet als marketing tool waardoor
de Marokkaanse afkomst niet langer als de spil van hun schrijverschap wordt
gepresenteerd. Zijn deze auteurs zelf nu (lees: ná 2002) ook minder geneigd hun
achtergrond als inspiratiebron aan te wenden, met betrekking tot zowel de thematiek,
de stijl als de setting van hun literaire werk?
Ik heb voor wat betreft de tekstinterpretatie en -analyse bewust gekozen voor
drie recente literaire werken, verschenen na 2002, die niet eerder onderwerp waren van
literatuurwetenschappelijk onderzoek. De roman Vrouwland van de Vlaamse Rachida
Lamrabet is gepubliceerd in 2007 (hoofdstuk 6), de roman Voyeur van de Vlaamse
Naima Albdiouni in 2009 (hoofdstuk 7) en de verhalenbundel De zorgstroom van de
Nederlandse A. El Baraka in 2008 (hoofdstuk 8). Dat de keuze op drie vrouwelijk auteurs
is gevallen, laat zich verklaren uit het feit dat in de hedendaagse Nederlandstalige
literatuur uit Vlaanderen schrijfsters in de meerderheid zijn. Valt er in deze werken een
thematische verschuiving te bespeuren naar andere (internationale of universele)
16
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onderwerpen, ter vervanging van de meer geijkte ‘migrantenthematiek’ als de botsing
tussen culturen, de strijd of worsteling om je ‘thuis’ te voelen, identiteitsproblematiek en
de verschillen tussen het land van herkomst en aankomst? En hoe zit het met het
gebruik van exotisme; is dat, indien nog aanwezig, veranderd in een vorm van zelfexotisme, als een literaire strategie?
Naar de zojuist genoemde auteurs die tot de eerste Vlaamse schrijvers van
Marokkaanse origine gerekend kunnen worden, is, zoals aangegeven, weinig tot geen
(wetenschappelijk) onderzoek gedaan. Rachida Lamrabet manifesteert zich van de drie
het meest nadrukkelijk op het literaire podium; zij heeft dan ook het grootste oeuvre,
alhoewel op zich nog betrekkelijk bescheiden van omvang, op haar naam staan. Naima
Albdiouni heeft net zoals A. El Baraka een klein oeuvre opgebouwd. Beiden zijn relatief
onbekend gebleven in het Nederlandstalige literaire landschap en staan niet te boek als
Nederlandse dan wel Vlaamse migrantenschrijver van Marokkaanse afkomst.
Wanneer we terugkijken op de ontwikkeling van het letterkundig onderzoek in
Nederland met betrekking tot het werk van Nederlandstalige schrijvers van
Marokkaanse afkomst of naar migrantenliteratuur in het algemeen, dan zien we in de
eerste fase, rond de millenniumwisseling, een sterke nadruk op receptieonderzoek en de
classificatie van het werk van deze nieuwkomers. Ik noem hier bijvoorbeeld het artikel
van Bert Paasman, ‘Een klein aardrijkje op zichzelf, de multiculturele samenleving en de
etnische literatuur’ (1999), het artikel van Ton Anbeek, ‘Fataal succes. Over
Marokkaans-Nederlandse auteurs en hun critici’ (1999) en het artikel van Ralf
Grüttemeier ‘Migrantenliteratuur in de Nederlandse en Duitse letteren’ (2001). 11 Ook de
recentere studie van Pauwke Berkers, Classifications into the Literary Mainstream?
Ethnic Boundaries in the Literary Fields of the United States, the Netherlands and
Germany, 1955-2005 (2009) en het onderzoek ‘Assimilatie in de literaire mainstream?
Etnische grenzen in dagbladrecensies van etnische minderheidsauteurs in de Verenigde

Paasman, Bert. 1999. ‘Een klein aardrijkje op zichzelf, de multiculturele samenleving en de etnische
literatuur.’ Literatuur. 16, 6: 324-334; Anbeek, Ton. 1999. ‘Fataal succes. Over Marokkaans-Nederlandse
auteurs en hun critici. Literatuur. 16, 6: 335-342 (Dit laatstgenoemde artikel is in 2002 in een enigszins
aangepaste versie en uitgebreid met een summiere inleiding en epiloog, gepubliceerd onder de titel:
‘Doodknuffelen. Over Marokkaans-Nederlandse auteurs en hun critici. In: Theo D’Haen (red.) Europa
buitengaats. Koloniale en postkoloniale literaturen in Europese talen. Deel 1. Amsterdam: Uitgeverij Bert
Bakker, p. 289-301.); Grüttemeier, Ralf. 2001. ‘Migrantenliteratuur in de Nederlandse en Duitse letteren.
Neerlandica Extra Muros. 39, 3: 13-25.
11
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Staten, Nederland en Duitsland.’ (2010) van Berkers, Janssen en Verboord, kunnen
hiertoe gerekend worden.12
Van relatief recente datum zien we tevens tekstgerichte studies verschijnen, die
meer internationaal gericht zijn, onder invloed van postcolonial theory. Ik noem hier het
werk van Henriëtte Louwerse, Homeless Entertainment. On Hafid Bouazza’s Literary
Writing (2007), van Liesbeth Minnaard, New Germans, New Dutch. Literary Interventions
(2008) en van Sjoerd-Jeroen Moenandar, Depraved Borderlands. Meetings With Muslims
in Dutch Literature and the Public Debate (2013).13 Louwerse richt zich volledig op de
Nederlands-Marokkaanse schrijver Hafid Bouazza, waarbij ze zijn literaire werk plaatst
in de Nederlandse literatuurgeschiedenis én aan de hand van postcolonial theory
bestudeert. Dit laatste geldt ook voor Minnaard die comparatief te werk gaat door twee
Nederlandse auteurs van Marokkaanse afkomst, Hafid Bouazza en Abdelkader Benali, te
vergelijken met Duitse schrijvers van Turks(-Koerdisch)e origine. Moenandar beziet de
Nederlandse schrijvers Kader Abdolah (van Iraanse afkomst), Robert Anker, Abdelkader
Benali en Hafid Bouazza vanuit een cultureel maatschappelijk perspectief, het debat en
de ontmoeting dan wel botsing tussen de islam en het Westen, en analyseert de literaire
weerslag en invloed daarvan.
Mijn studie probeert twee benaderingswijzen, de literatuursociologische en de
hermeneutische, met elkaar te verbinden. Daarnaast plaats ik de literaire werken in een
internationale context en bekijk deze tegen het licht van mondiale literaire stromingen
binnen de migranten-/migratieliteratuur. Ten slotte trek ik incidenteel een vergelijking
tussen deze Nederlandstalige teksten en voorbeelden van ‘Marokkaanse’ literaturen die
in het Frans, Spaans/Catalaans en Engels zijn geschreven.
Het tijdsbestek van de literatuur waarop ik me richt, beslaat een relatief korte
periode, vanaf de opkomst van de eerste literaire Nederlandse schrijvers van
Berkers, Pauwke. 2009. Classifications into the Literary Mainstream? Ethnic Boundaries in the Literary
Fields of the United States, the Netherlands and Germany, 1955-2005. Proefschrift Erasmus Universiteit
Rotterdam. Rotterdam: ERMeCC, Erasmus Research Centre for Media, Communication and Culture. Web:
http://repub.eur.nl/pub/17489/classificationintotheliterarymainstream.pdf (12-05-2010); Berkers,
Pauwke, Susanne Janssen & Marc Verboord. 2010. ‘Assimilatie in de literaire mainstream? Etnische
grenzen in dagbladrecensies van etnische minderheidsauteurs in de Verenigde Staten, Nederland en
Duitsland.’ Mens & Maatschappij 85, 3: 284-313.
13 Louwerse, Henriëtte. 2007. Homeless Entertainment. On Hafid Bouazza’s Literary Writing. Cultural
Identity Studies 5. Oxford [etc.]: Peter Lang; Liesbeth Minnaard. 2008. New Germans, New Dutch. Literary
Interventions. Amsterdam: Amsterdam University Press; Sjoerd-Jeroen Moenandar. 2013. Depraved
Borderlands. Meetings With Muslims in Dutch Literature and the Public Debate. Hamburg: Peter Lang
(Engelse vertaling van het proefschrift: Verdorven grensplaatsen. Ontmoetingen tussen moslims en nietmoslims in de Nederlandse literatuur (1990-2005), Groningen, 2012).
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Marokkaanse afkomst midden jaren negentig van de vorige eeuw tot en met het eerste
decennium van de eenentwintigste eeuw.

§3

EEN WEL OF NIET AANWEZIGE POSTKOLONIALE INBEDDING

In zijn eerder verschenen werk De revanche van de roman verwees Vaessens net zoals in
de Geschiedenis van de moderne Nederlandse literatuur naar het achterhaalde karakter
van een ‘tijdloze’ canon. ‘Een canon waarvan we eind vorige eeuw tot vervelens toe
gehoord hebben dat ze eurocentrisch, wit en mannelijk is.’14 Deze eurocentrische
benadering

die

vaak

een

oppervlakkige,

eendimensionale,

stereotiepe

en

bevooroordeelde representatie van ‘de Ander’ in de hand werkt, is al dikwijls
bekritiseerd. Het standaardwerk Orientalism (Pantheon Books, 1978) van Edward Said
is een van de meest bekende kritieken op deze ‘Europese ideologische creatie’. 15
Vaessens omschrijft dit als ‘een discours waarin het moderne Westen de eigen identiteit
steeds opnieuw herbevestigt door er de constructie van een oosterse tegenpool
tegenover te zetten’16 Onder invloed van een zich meer en meer globaliserende wereld
kan Europa simpelweg niet meer worden beschouwd als ‘het centrum’, als het dat
überhaupt ooit is geweest.
De ‘Oriënt’ in oriëntalisme moet overigens worden opgevat als een concept, een
constructie, en niet zozeer als een geografische aanduiding. Marokko in Noord-Afrika –
dat voor deze studie in het bijzonder van belang is, maar in Saids Orientalism niet
voorkomt –, de inwoners ervan en de migranten afkomstig uit deze regio zijn net zo
goed onderworpen aan bevooroordeelde interpretaties.17
Vaessens geeft aan dat ‘[n]ationale literaturen heterogene, hybride mengsels
[zijn] van nationale of culturele identiteiten’. Bovendien vermeldt hij dat ‘het idee van
een “Nederlandse literatuur” geen natuurlijk gegeven [is], maar een constructie’.18
Tevens schrijft hij:
Vaessens, Thomas. 2009. De revanche van de roman. Literatuur, autoriteit en engagement. Voorwoord
(bij tweede druk). Nijmegen: Uitgeverij Vantilt, 7.
15 Said, Edward W. 1978. Orientalism. New York: Pantheon Books.
16 Vaessens, Thomas. 2013. Op. cit., 52.
17 In zijn nawoord bij de editie uit 1995, waarin Said uitvoerig ingaat op de belangrijkste punten van
kritiek die sinds het verschijnen tegen Orientalism zijn ingebracht, geeft hij aan dat hij het ontbreken van
Algerije en de andere Maghreb-landen inderdaad als een omissie moet worden gezien. Edward W. Said.
1995. Orientalism. Londen [etc.]: Penguin Books, 338.
18 Vaessens, Thomas. 2013. Op. cit., 56.
14
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Het traditionele nationale of taalgebonden model kan minder traditioneel worden opgevat, niet
door het te verlaten [dus niet het perspectief of het model van de Nederlandse/Nederlandstalige
literatuur in te wisselen voor dat van bijvoorbeeld world literature, MN] maar door te laten zien
dat het traditie is. En door het aan te passen aan de huidige stand van zaken in de debatten over
literatuurgeschiedenis en globalisering.19

Dit zou prima kunnen vanuit onder andere een postkoloniaal frame, maar die keuze
maakt Vaessens niet. Een postkoloniaal perspectief, dat binnen de literatuurwetenschap
veelvuldig wordt toegepast, verlegt de enkelvoudige ‘Westerse’ focus naar een
meervoudige, hybride focus waarin ook ‘niet-Westerse’ invloeden worden opgenomen
en zo een kruisbestuiving bevordert. In plaats daarvan heeft de auteur ervoor gekozen
om de ‘huidige stand van zaken’, de nieuwe invloeden in de Nederlandse literatuur zoals
globalisering en migrantenliteratuur, te verwerken in twee aparte paragrafen – getiteld
‘Globalizing Dutch literature’ en ‘Etnische diversiteit en de erfenis van de moderniteit’20
– en niet in de ‘body’ van de tekst (de frames), waardoor deze in feite een literaire ‘status
aparte’ krijgen toebedeeld; zo wordt de indruk gewekt dat deze elementen weliswaar
onderdeel van de Nederlandse letteren uitmaken, maar dat deze fenomenen zich in de
marge afspelen.
Vaessens geeft aan dat de internationale inbedding van Nederlandse literatuur
tegenwoordig niet meer valt weg te denken en wijst bovendien op de ontwikkeling dat
de Nederlandse letterkunde ‘voortdurend van binnenuit is geïnternationaliseerd’.21
Maar liefst vier van de vijf literaire schrijvers die hij hierbij ter voorbeeld noemt, zijn van
Marokkaanse origine: Hafid Bouazza (1970), Naima El Bezaz (1974), Mustafa Stitou
(1974) en Abdelkader Benali (1975) – Kader Abdolah (1954), van oorsprong uit Iran
afkomstig, is de enige van niet-Marokkaanse afkomst die in dit rijtje wordt genoemd.
Deze schrijvers die vanaf midden jaren negentig hun intrede doen in de Nederlandse
letteren worden aangeduid als migrantenschrijvers; een benaming die overigens geen
duidelijk onderscheid aanbrengt tussen auteurs die op volwassen leeftijd naar
Nederland zijn gekomen – de zogenoemde eerste-generatiemigranten – en die op zeer
jonge leeftijd naar Nederland zijn gekomen (onder anderen de hierboven genoemde
auteurs van Marokkaanse afkomst) of hier zelfs geboren zijn – de zogenoemde tweedeIbidem, 63.
Ibidem, 63 en 424.
21 Ibidem, 64.
19
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generatiemigranten. Echter, in vrijwel alle gevallen zijn de schrijvers van Marokkaanse
origine die het literaire toneel betreden en rechtstreeks in het Nederlands schrijven,
kinderen van arbeidsmigranten. Alleen al het feit dat deze auteurs in het Nederlands
publiceren, zou een plek in de zogenaamde ‘body’ van Vaessens’ voornoemd werk,
Geschiedenis van de moderne Nederlandse literatuur, rechtvaardigen.
De zojuist genoemde internationalisering van binnenuit de Nederlandse letteren
wordt ook door Rosemarie Buikema en Maaike Meijer in de reeks Cultuur en migratie in
Nederland aangehaald, waarbij zij zich overigens niet beperken tot de literatuur.22 Zij
stellen dat de Nederlandse cultuur een ‘dynamische veelheid van culturen is, die op
allerlei terreinen met elkaar interacteren’,23 ‘een cultuur die voortdurend verandert,
onder andere doordat die in zich opneemt wat migranten hebben ingebracht aan kunst,
zienswijzen, leefvormen en stijlen’.24 Zij spreken, in plaats van over internationalisering
van binnenuit, liever over het begrip ‘hybridisering’, dat in hun optiek de uitkomst is van
‘de meest opmerkelijke ontwikkeling in de kunsten van de laatste vijfentwintig jaar’. Zij
constateren:
[Een] ontwikkeling van uitgesproken identiteitspolitiek naar hybridisering: het mengen van
verschillende overleveringen en stijlen, maar dan op zo’n manier dat de samenstellende delen niet
meer te herleiden zijn tot een ondubbelzinnige ‘etnische’ oorsprong.25

Een soortgelijke ontwikkeling constateert Mieke Bal, ook zij geeft aan dat men niet meer
moet denken in termen van ‘etnische identiteit’ en van ‘iets wat van buitenaf komt’:
[…] the positive impact on the everyday that comes with migration, the now-common state of
hybridity (where speaking of origins becomes almost forced and often impossible) and the small
yet significant aspects of everyday culture and thought that are ‘foreign’ in origin but are no
longer ‘foreign’. In a sense, these aspects are beyond identity but carry traces of foreignness. 26

In Kunsten in beweging 1980-2000 (het tweede deel van de boekenreeks Cultuur en
migratie in Nederland), wordt ‒ in tegenstelling tot Vaessens’ Geschiedenis van de
moderne Nederlandse literatuur ‒ wel geput uit het omvangrijke terrein van

Buikema, Rosemarie & Maaike Meijer (red.) 2004. Kunsten in beweging 1980-2000 (tweede deel van de
boekenreeks Cultuur en migratie in Nederland). Voorwoord bij de reeks. Den Haag: Sdu Uitgevers, V-X.
23 Ibidem, IX.
24 Ibidem, VIII.
25 Ibidem, 3.
26 Web: http://www.miekebal.org/research/areas-of-interest/ (24-08-2014)
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postkoloniale theorie en kritiek, dat voor een substantieel deel in het Angelsaksisch
taalgebied is gepubliceerd.27 Buikema en Meijer geven aan dat zij aan de hand van
bovengenoemd werk:
Met [een] schets van de toenemende ontkoppeling van etnische identiteit en de kunst van de
migranten gedurende de laatste twee decennia van de vorige eeuw [willen] bijdragen aan de
poging het werk van migrantenkunstenaars te categoriseren en uiteindelijk te canoniseren op
grond van andere criteria dan sociaal-politieke.28

In navolging van Isabel Hoving constateren Elleke Boehmer en Sarah De Mul in hun
inleiding van The Postcolonial Low Countries een ‘postcolonial turn in Dutch literary
criticism’.29 Zij laten zien dat de literatuurbeschouwing binnen de Neerlandistiek
recentelijk probeert aan te haken bij de Angelsaksische postkoloniale literatuurtheorie
en –kritiek, iets wat tot voor kort nauwelijks werd gedaan.30 Deze studie probeert bij te
dragen aan het ontginnen van dit onderzoeksgebied in de Nederlandse literatuur.
Tegelijkertijd wil ik, net zoals Elleke Boehmer en Frances Gouda dat doen in hun
bijdrage aan The Postcolonial Low Countries, erop wijzen dat een groot deel van de
immigranten in Nederland en België niet afkomstig is uit voormalige koloniën, maar
voortkomt uit arbeidsmigratie (denk aan de Marokkaanse en Turkse gemeenschap) en
dat de Angelsaksische en francofone postkoloniale literatuurtheorie niet als
vanzelfsprekend kan worden toegepast op de Nederlandse en Vlaamse situatie.31
Een verklaring voor het ontbreken van een postkoloniaal frame in het werk van
Vaessens valt wellicht te vinden in het specifieke, tijdsgebonden karakter van een
postkoloniale benadering.32 Een postkoloniaal perspectief valt moeilijk los te zien van
Ik wil hier overigens geenszins impliceren dat grote namen in de postkoloniale theorie en kritiek veelal
uit de Angelsaksiche landen afkomstig zijn; Edward W. Said (1935, Jeruzalem, Brits Mandaat Palestina)
Gayatri Chakravorty Spivak (1942, Calcutta, Brits Indië) en Homi K. Bhabha (1949, Mumbai, India),
bijvoorbeeld, zijn allen daarbuiten geboren. Maar zij hebben hun werk zonder uitzondering in het Engels
gepubliceerd.
28 Buikema, Rosemarie & Maaike Meijer (red.) 2004. Op. cit., 15-16.
29 Hoving, Isabel. 2010. ‘Review. The Postcolonial Turn in Dutch Literary Criticism.’ Journal of Dutch
Literature 1, 1: 114-122; Elleke Boehmer & Sarah De Mul. 2012. The Postcolonial Low Countries. Literature,
Colonialism, and Multiculturalism. Lanham [etc.]: Lexington Books (chapter one ‘Introduction.
Postcolonialism and the Low Countries’), 1-24.
30 Vaessens beaamt dit; hij geeft aan dat cultural studies weinig invloed hebben gehad in de Nederlandse
literatuurbeschouwing. Vaessens, Thomas. 2009. Op. cit., 223.
31 Boehmer, Elleke & Frances Gouda. 2012. ‘Postcolonial Studies in the Context of the “Diasporic”
Netherlands.’ In: Elleke Boehmer & Sarah De Mul (red.) Op. cit., 26.
32 Vaessens introduceert een aantal transhistorische frames in de Geschiedenis van de moderne
Nederlandse literatuur die toegepast kunnen worden op literaire teksten uit iedere willekeurige literaire
stroming. Het romantische frame bijvoorbeeld beperkt zich op deze manier niet alleen tot een toepassing
27
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een bepaalde context, van een postkoloniale setting en kan – zou men logischerwijs
kunnen concluderen – niet transhistorisch worden toegepast. Een postkoloniaal frame
zou bijvoorbeeld, vanwege het koloniale verleden van Nederland, wel gehanteerd
kunnen worden bij de Indische en de Caraïbische letteren,33 bij een schrijver zoals Hella
Haasse (Batavia, 1918 – Amsterdam, 2011), Marion Bloem (Arnhem, 1952), Astrid
Roemer (Paramaribo, 1947) of Frank Martinus Arion (Curaçao, 1936), maar niet als
vanzelfspekend bij Nederlandstalige literatuur van schrijvers van Turkse of
Marokkaanse afkomst. Er bestaat immers geen gedeeld, koloniaal verleden tusssen
Turkije dan wel Marokko en Nederland. Evenmin speelt de Nederlandse taal op
institutioneel niveau enigerlei rol in deze landen.
Deze afwezigheid van een gemeenschappelijke koloniale geschiedenis geldt
evenzeer voor Vlaamse schrijvers van Marokkaanse of Turkse oorsprong, die uiteraard
ook tot de Nederlandstalige literatuur behoren; België en Marokko hebben evenmin
gemeenschappelijke koloniale banden gehad. Bij Spaanstalige of francofone schrijvers
van Marokkaanse afkomst zou een postkoloniale inbedding wel weer vanzelfsprekend
zijn, wederom vanwege de koloniale geschiedenis die zowel Frankrijk als Spanje deelt
met Marokko.34 In dit opzicht nemen de Nederlandstalige schrijvers van Marokkaanse
(en Turkse) origine een aparte positie in; een postkoloniaal perspectief lijkt afwezig te
zijn. Zij schrijven niet in de taal van een voormalig overheerser en hebben schijnbaar
geen postkoloniale inbedding. Betekent dit vervolgens dat de postkoloniale
literatuurtheorie – en kritiek geenszins van toepassing is op deze auteurs of is enige
nuancering hier noodzakelijk?

op literaire teksten uit de Romantiek, maar kan net zo goed worden gebruikt bij recentere teksten om zo
tot een verrassende lezing te komen.
33 Pattynama, Pamela. 2014. Bitterzoet Indië. Herinnering en nostalgie in literatuur, foto’s en films.
Amsterdam: Prometheus-Bert Bakker; Elisabeth Leijnse & Michiel van Kempen (red.) 1998 (aangevulde
herdruk 2001). Tussenfiguren. Schrijvers tussen de culturen. Amsterdam: Het Spinhuis; Jeroen Dewulf, Olf
Praamstra & Michiel van Kempen (red.) 2013. Shifting the Compass. Pluricontinental Connections in Dutch
Colonial and Postcolonial Literature. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.
34 Marokko werd in formele zin nooit gekoloniseerd door Frankrijk of Spanje; het Marokkaanse
grondgebied werd verdeeld in een zogenaamd Frans en Spaans protectoraat. In de praktijk echter bleek
de term ‘protectoraat’ een verbloemende benaming voor een kolonie.

23

LITERAIRE GRENSBEWEGINGEN

§4

DE

PROBLEMATIEK VAN DE TERM ‘POSTKOLONIAAL’: EEN SPECIFIEKE MAAR NIET AL TE ENGE

INTERPRETATIE

Het is vrij lastig om de term ‘postkoloniaal’ te definiëren. In eerste instantie lijkt hiermee
de periode ná het kolonialisme te worden aangeduid. Men zou zich echter kunnen
afvragen, zoals onder andere Brillenburg Wurth & Rigney dat doen in Het leven van
teksten, in het hoofdstuk over ‘Literatuur als koloniaal en postkoloniaal discours’, of er
met de onafhankelijkheid van de voormalig gekoloniseerde gebieden werkelijk een
einde is gekomen is aan het kolonialisme. De vraag die zij opwerpen is of ‘de koloniale
machtsverhoudingen niet vaak op verhulde wijze in stand [zijn] gehouden’.35
Wat moeten we ons voorstellen bij postkoloniale literatuur? Het antwoord hierop
is evenmin eenduidig. Brillenburg Wurth & Rigney geven terecht aan dat je de
‘literaturen van zoveel verschillende schrijvers, met zoveel verschillende achtergronden,
(literaire) tradities en culturele contexten, [nauwelijks] allemaal bij elkaar [kan] vegen
onder één noemer’. En voegen daar vervolgens aan toe:
Toch hebben al deze literaturen ook iets gemeen en daarom heeft de term ‘postkoloniaal’ ook zin
als een categorie: het gaat om literaire teksten uit culturen die allemaal geconfronteerd zijn
geweest met de West-Europese, koloniale overheersing.36

Ook geven ze aan dat de term ‘postkoloniaal’ gerelateerd kan worden aan hedendaagse
teksten zoals migrantenliteratuur, want – zoals ze al eerder vermelden – het is tenslotte
onduidelijk of het kolonialistische tijdperk werkelijk geëindigd is; migratie en
economische ongelijkheid zouden hierbij opgevat kunnen worden als vormen van
postkoloniale hiërarchische structuren. Interessant is hier de vraag: over welke
migrantenliteratuur hebben zij het? Worden hier bijvoorbeeld ook Nederlandstalige
schrijvers van Marokkaanse afkomst toe gerekend die een geschiedenis kennen van
arbeidsmigratie en niet zozeer van migratie ná kolonialisme? Deze differentiatie wordt
verder niet aangebracht. De behandeling van migrantenliteratuur is überhaupt zeer
summier; het blijft bij het benoemen en even aanstippen van deze literatuur, een aparte
paragraaf over migrantenliteratuur ontbreekt. Voor deze studie is de bespreking van
Brillenburg Wurth, Kiene & Ann Rigney. 2006. Het leven van teksten. Een inleiding tot de
literatuurwetenschap. Amsterdam: Amsterdam University Press (hoofdstuk 11 ‘Literatuur als koloniaal en
postkoloniaal discours’), 363-395.
36 Ibidem, 382.
35
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migrantenliteratuur juist essentieel en de behandeling daarbij van een eventuele
postkoloniale inbedding, ook al is een koloniale setting niet evident. In hoeverre kan er
bij deze literatuur een link worden aangebracht met het postkoloniale discours?
Om een nog beter begrip te krijgen van wat een postkoloniaal perspectief of een
postkoloniale benadering inhoudt, is een kleine uitweiding met betrekking tot Ella
Shohat’s artikel ‘Notes on the “Post-Colonial”’ hier op haar plek. De wetenschapster pleit
ervoor, min of meer in overeenstemming met het voorgaande, om het gebruik van de
term post-colonial als een containerbegrip te vermijden waarbij enig gevoel voor
differentiatie – i.e. de historische, geopolitieke en culturele context, verschillende
perspectieven, zoals die van de (ex-)gekoloniseerde en de (ex-)kolonisator – ontbreekt.
Zij geeft aan dat
[s]ince the experience of colonialism and imperialism is shared, albeit asymmetrically, by
(ex)colonizer and (ex)colonized, it becomes an easy move to apply the ‘post’ also to First World
European countries. Since most of the world is now living after the period of colonialism, the
‘post-colonial’ can easily become a universalizing category which neutralizes significant
geopolitical differences between France and Algeria, Britain and Iraq, or the U.S. and Brazil since
they are all living in a ‘post-colonial epoch.’37

Shohat wil met haar pleidooi voor een specifieker gebruik van post-colonial eveneens
duidelijk maken dat de postcolonial condition niet alleen van toepassing is op het
verleden, maar ook aan de orde kan zijn in het hier en nu.
The globalizing gesture of the ‘postcolonial condition,’ or ‘post-coloniality,’ downplays
multiplicities of location and temporality, as well as the possible discursive and political linkages
between ‘post-colonial’ theories and contemporary anti-colonial, or anti-neo-colonial struggles
and discourses.38

Shohat legt uit dat ‘the displaced hybrid in First World metropolitans’, denk bijvoorbeeld
aan een jongere van Noord-Afrikaanse afkomst in (de banlieues van) Parijs, zich in een
postkoloniale context bevindt, vanwege de gedeelde koloniale geschiedenis – in dit geval
– tussen Frankrijk en Noord-Afrikaanse landen als Algerije en Marokko. Zoals hierboven
ook al is aangestipt, is deze context niet één op één te vertalen naar een jongere van
Marokkaanse afkomst in Amsterdam. Dit neemt echter niet weg dat bepaalde aspecten
37
38

Shohat, Ella. 1992. ‘Notes on the “Post-Colonial”’. Social Text. 31/32, 103.
Ibidem, 104.
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van het zogenoemde post-colonial discourse ook van toepassing kunnen zijn op de
Amsterdammer van Marokkaanse afkomst, ook al betreft het hier louter arbeidsmigratie
en niet migratie ná kolonisatie. In deze geschiedenis zitten net zo goed aspecten van een
hiërarchische structuur van ongelijkheid, van economische exploitatie, van een
overheerser en onderdrukte, zoals we die in het kolonialistische discours aantreffen. We
bevinden ons nu in het tijdperk ná de arbeidsmigratie van zogenaamde Marokkaanse
gastarbeiders naar Nederland (eind jaren zestig - begin jaren zeventig van de twintigste
eeuw), vandaar dat de parallel met een postkoloniale context getrokken kan worden.
Shohat spreekt zich uit voor een specifiek gebruik en tegelijkertijd voor een niet
al te enge of letterlijke interpretatie van de term post-colonial. Ze geeft aan dat de term
voor nogal wat verwarring kan zorgen en toch neemt Shohat er geen afstand van. Ze legt
uit dat bij de term neo-colonial de nadruk ligt op nieuwe toepassingen en vormen van
vroegere kolonialistische praktijken, ‘not on a “beyond.”’ De term post-colonial biedt wel
de mogelijkheid om verder te denken dan ‘anti-colonial nationalist modernizing
narratives’ en om daar meer afstand van te bewaren.39
The operation of simultaneously privileging and distancing the colonial narrative, moving beyond
it, structures the ‘in-between’ framework of the ‘post-colonial.’ […] ‘Colonialism’ and ‘neocolonialism’ imply both oppression and the possibility of resistance. Transcending such
dichotomies, the term ‘post-colonial’ posits no clear domination, and calls for no clear opposition.
It is this structured ambivalence of the “post-colonial,” of positing a simultaneously close and
distant temporal relation to the “colonial,” that is appealing in a post-structuralist academic
context.40

Vanwege de mogelijkheid om ‘beyond’ een koloniaal discours te denken, die de term
post-colonial biedt – om verder te denken en afstand te nemen van de term colonial –
kan men de post-colonial ook transhistorisch toepassen en daarmee komen we terug op
het gemis van een transhistorisch postkoloniaal frame in Vaessens’ recente werk
Geschiedenis van de moderne Nederlandse literatuur.41 Vaessens geeft overigens zelf in de
laatste zin van bovengenoemd werk aan ‘dat er [misschien] nieuwe frames nodig zijn om
Ibidem, 106.
Ibidem, 107.
41 In dit verband kan worden verwezen naar de internationale conferentie ‘Beyond French: New
Languages for African Diasporic Literature’ (Yale University, maart 2013), waar aandacht werd besteed
aan migrantenschrijvers die, afkomstig uit voormalige Franse koloniën, zoals Senegal en Marokko, in
andere Europese landen dan Frankrijk terecht zijn gekomen. Als gevolg daarvan publiceren zij niet in het
Frans, maar in andere Europese talen, zoals het Italiaans (Pap Khouma), Nederlands (Rachida Lamrabet)
en Catalaans (Najat El Hachmi).
39
40
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de literatuur van de toekomst te duiden’.42 Ik zou willen bepleiten dat we niet hoeven te
wachten op de literatuur van de toekomst, die literatuur bestaat al.
Het

postkoloniale

frame

zorgt

ervoor

–

zonder

de

zogenaamde

migrantenliteratuur in een ‘hokje’ te plaatsen en hierbij duidelijk te refereren aan de
etnische identiteit – dat er nog steeds verwezen kan worden naar een culturele
overdracht, naar ‘het andere’, ‘het vernieuwende’, índien nodig geacht, indien het
literaire werk er aanleiding toe geeft om dit te belichten, door middel van bijvoorbeeld
de thematiek, de stijl of de setting. Oftewel, de literatuur dient nadrukkelijk als
uitgangspunt en dus niet het sociaal-maatschappelijk debat.
Brillenburg Wurth & Rigney geven ook aan dat het erop lijkt dat ‘de westerse
literaire canon wel eens ingrijpend zou kunnen gaan veranderen’. Ze plaatsen daar wel
de volgende kanttekening bij:
Volgens sommigen echter is de westerse omarming van migrantenliteratuur in het bijzonder en
postkoloniale literatuur in het algemeen toch weer een manier om de stem van de Ander als
tegenstem uit te schakelen: deze wordt volgens hen geassimileerd binnen het westerse centrum,
zodat hij de westerse norm niet van buitenaf zal kunnen ondermijnen. 43

Je zou dit kunnen weerleggen door aan te geven dat je ook tot een andere conclusie kan
komen, namelijk dat die ‘westerse norm’ juist wordt bijgesteld of aangepast. Dit zou de
uitkomst kunnen zijn van een andere benadering: geen assimilatie opleggen, geen
aanpassing aan een bepaalde westerse norm eisen, evenmin migrantenschrijvers als een
aparte groep benaderen, maar wel hun aanwezigheid en invloed benadrukken binnenin,
dus middenin, de Nederlandse letteren. Deze conclusie delen bijvoorbeeld Buikema en
Meijer:
Over belangstelling hebben de migrantenkunstenaars het afgelopen decennium [Kunsten in
beweging 1980-2000 is gepubliceerd in 2004, MN] niet te klagen. In die zin is hun werk
langzaamaan van de marges naar het culturele middelpunt verschoven. De volgende stap is nu dat
hun werk in de Nederlandse canon wordt geïncorporeerd zonder dat de specifieke culturele
erfenis die zij meebrengen wordt gemarginaliseerd. Dat wil zeggen dat het transnationale hybride
karakter van laattwintigste-eeuwse migrantenkunst de kunstkritiek noopt tot het herzien van de

42
43

Vaessens, Thomas. 2013. Op. cit., 433.
Brillenburg Wurth, Kiene & Ann Rigney. 2006. Op. cit., 391.
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criteria op grond waarvan binnen de diverse kunstdisciplines kunstwerken besproken en in de
context van een traditie geplaatst worden.44

Uiteraard kan een postkoloniaal frame ook worden toegepast bij literaire werken van
auteurs van volledig Nederlandse afkomst, dit geheel in lijn met de doelstelling van
bovengenoemd werk van Vaessens: door geen beperking op te leggen, door je niet blind
te staren op een bepaalde stroming of type literatuur waartoe het werk zou behoren, tot
een verrassende lezing komen. Wanneer migrantenliteratuur níet wordt opgenomen in
de ‘body’ van een ‘literatuurgeschiedenis’, zoals in die van Vaessens, doet men niet recht
aan het feit dat deze literatuur onderdeel uitmaakt van de Nederlandse literatuur, er
middenin staat en niet in de marge of de periferie van de Nederlandse letteren. Immers,
de hedendaagse ontwikkelingen binnen de literatuur representeren – uiteraard op
literaire wijze – in grote lijnen de veranderingen zoals die zich als gevolg van migratie en
globalisering voor een belangrijk deel van de wereldbevolking hebben voltrokken.
Andrew Smith formuleert zijn visie op deze thematiek in het slothoofdstuk van
The Cambridge Companion to Postcolonial Studies, als volgt: ‘If human beings have
tended to understand themselves as citizens of nations or as blood members of ethnic
groupings, migration increasingly exposes the insufficiency of these ways of identifying
ourselves.’45 In dit opzicht constateert Smith, onder verwijzing naar een artikel van
Revathi Krishnaswamy uit 1995, dat de figuur van de migrant exemplarisch is voor de
huidige stand van zaken met betrekking tot de postkoloniale literatuurstudie: hij of zij
vertegenwoordigt het einde van het geloof in een vaststaande identiteit of het geworteld
zijn in een bepaalde streek of traditie.
Mads Rosendahl Thomsen merkt met betrekking tot deze (gewenste) flexibele
identiteit het volgende op: ‘Migrant literature is literature by authors whose work does
not really belong to a specific national literature, or at least they have often been so
treated, although there are signs of a change in this approach.’46 Met andere woorden, hij
maakt hier de – niet onbelangrijke – toevoeging dat het erop lijkt dat
migrantenliteratuur langzamerhand nu wel daadwerkelijk wordt opgenomen bínnen de
‘ontvangende’ nationale literatuur. Dit raakt meteen aan de kern van de problematiek
Buikema, Rosemarie & Maaike Meijer (red.) 2004. Op. cit., 16.
Andrew Smith. 2004. ‘Migrancy, hybridity, and postcolonial literary studies.’ In: Neil Lazarus (red.) The
Cambridge Companion to Postcolonial Literary Studies. Cambridge: Cambridge University Press, 249.
46 Rosendahl Thomsen, Mads. 2008. Mapping World Literature. International Canonization and
Transnational Literatures. (Continuum Literary Studies.) Londen/New York: Continuum, 61.
44
45
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van de positionering van een migrantenschrijver: zonder het ‘specifieke’ element – hetzij
een cultureel, internationaal of een innovatief taalkundig aspect – volledig uit het oog te
verliezen, geen uitsluiting of marginalisatie in de hand werken, maar juist opname
binnen een groter geheel bewerkstelligen. Het is een continue evenwichtsoefening die in
de context van onderzoek op dit terrein gemaakt moet worden; het ‘specifieke’
benoemen van ‘migrantenliteratuur’ en deze tegelijkertijd volledig opnemen in de
nationale literatuur.
§5

NIEUWE AUTEURS: NEDERLANDSTALIGE SCHRIJVERS VAN MAROKKAANSE AFKOMST

Nederlandstalige schrijvers van Marokkaanse origine vormen in vergelijking met andere
Nederlandstalige ‘migrantenschrijvers’, die sinds zo’n twintig jaar geleden één voor één
hun intrede hebben gedaan in de Nederlandstalige literatuur, een omvangrijke groep. Ik
probeer de invloed en de literaire weerslag van deze opkomst én van migratie en de
multiculturele c.q. globaliserende samenleving in haar geheel op en in deze literatuur, te
duiden, niet alleen op het niveau van de thematiek, maar ook op institutioneel niveau.47
Op deze twee niveaus, en de combinatie daarvan, zal ik later in dit hoofdstuk uitvoerig
terugkomen. Echter, alvorens dit te doen, is het van belang om een antwoord te vinden
op de vraag óf en zo ja, op welke wijze het ‘specifieke’ van deze nieuwe schrijvers van
Marokkaanse afkomst kan worden benoemd in relatie tot de andere zogenaamde
migrantenliteratuur en tot wat ik gemakshalve aanduid als de ‘mainstream’.
Brillenburg Wurth & Rigney constateren in Het leven van teksten dat er zich vanaf
midden jaren negentig niet alleen in Nederland een hausse voordeed aan
migrantenliteratuur, maar dat dit voor de (West-)Europese letterkunde in het algemeen
gold:

[V]anaf

het

laatste

decennium

van

de

twintigste

eeuw

heeft

[de]

migrantenliteratuur een belangrijke stempel op de West-Europese literatuur gedrukt.48
Ieme van der Poel signaleert eveneens in haar artikel ‘Literatuur-met-een-accent’ dat
veel prestigieuze Europese literaire prijzen naar schrijvers met ‘on-Europees klinkende
namen’ gaan en dat migrantenliteratuur zowel in cultureel-maatschappelijk als
wetenschappelijk opzicht in de belangstelling staat. Ze voegt hier aan toe:
Vaessens stelt eveneens vast dat de literatuur op bovengenoemde niveaus wordt beïnvloed door de
multiculturele samenleving. Ter illustratie noemt hij de volgende thema’s: ‘de botsing van culturen’,
‘vreemdelingenhaat’, ‘(nationale) identiteit’ en ‘in-betweenness’. Vaessens, Thomas. 2013. Op. cit., 426.
48 Brillenburg Wurth, Kiene & Ann Rigney. 2006. Op. cit., 391.
47
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Het lijdt geen twijfel dat deze recente ontwikkeling, die nauw samenhangt met historische en
sociaaleconomische factoren zoals dekolonisatie, arbeidsmigratie en mondialisering, het aanzicht
van de Europese letterkunde ingrijpend heeft veranderd.49

Ik beperk me nu tot de migrantenliteratuur binnen de Nederlandstalige literatuur en
dan met name tot de schrijvers van Marokkaanse afkomst. Het aantal auteurs van zojuist
genoemde afkomst is vooral opvallend in vergelijking met het aantal van Turkse
afkomst, dat in getal veel kleiner is,50 terwijl de Marokkaanse en Turkse gemeenschap in
Nederland nagenoeg even groot zijn (de Turkse zelfs iets groter).51 Een twintigtal
auteurs van Marokkaanse origine en slechts een vijftal met een Turkse achtergrond
(schrijvers uit Vlaanderen inclusief)52 hebben ieder afzonderlijk minstens één roman,
verhalen- of dichtbundel, direct in het Nederlands geschreven, gepubliceerd bij een in
Nederland of Vlaanderen gevestigde literaire uitgeverij (in de tijdspanne 1994-2010).53
Hoe valt deze discrepantie te verklaren? Naar mijn mening zijn hier twee verklaringen
voor, een institutionele en een taalkundige.54
Voor wat betreft het eerste punt, hebben zowel El Hizjra, het Amsterdamse
centrum voor Arabische kunst en cultuur met de El Hizjra-Literatuurprijs, als de –
eveneens Amsterdamse – uitgeverij Vassallucci, een niet te onderschatten bijdrage
geleverd aan het verschaffen van de toegang tot de uitgeverswereld voor auteurs van
Marokkaanse of Arabische afkomst. Er bestaat geen (succesvol) Turks equivalent van El

Poel, Ieme van der. 2009. ‘Literatuur-met-een-accent. Migrantenschrijvers halen het denken in
stereotypen onderuit.’ De academische boekengids. 77, 13.
50 Dit verschil constateerde Elma Nap-Kolhoff ook al in haar onderzoek uit 2002: Elma Nap-Kolhoff. 2002.
Turkse auteurs in Nederland. Verkenning van een onontgonnen gebied. Tilburg: Wetenschapswinkel
Universiteit van Tilburg, 22. Web: http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=80602 (07-08-2015).
51 In 2014 bestond de Turkse gemeenschap in Nederland uit 396.000 personen, terwijl de Marokkaanse
gemeenschap 375.000 personen telde. CBS. 2014. ‘Jaarrapport integratie 2014.’ Den Haag: Centraal Bureau
voor de Statistiek, 26. Web: http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/E6878ED8-0347-4ED0-8A8D360AB79022B2/0/jaarrapportintegratie2014pub.pdf (31-07-2015).
52 Opvallend is niet zozeer dat er veel minder schrijvers van Marokkaanse en Turkse afkomst zich literair
hebben gemanifesteerd in Vlaanderen (zeven auteurs) dan in Nederland (achttien auteurs) – Vlaanderen
heeft een aanzienlijk kleiner inwoneraantal – eerder dat de opkomst van deze schrijvers in Vlaanderen
veel later op gang is gekomen. Pas in 2006 werd, voor zover ik na kan gaan, het eerste literaire werk van
een Vlaams-Marokkaanse schrijver gepubliceerd, terwijl in Nederland Mustafa Stitou al in 1994 van zich
had laten horen.
53 Zie bijlage 1: Overzicht Nederlandstalige literatuur 1994-2010 van auteurs van Marokkaanse en Turkse
afkomst in Nederland en Vlaanderen.
54 Zie voor een nadere uitwerking van deze kwestie: Nijborg, Marjan & Fouad Laroui. 2013. ‘The
Emergence of a Dutch-Moroccan Literature: an Institutional and Linguistic Explanation.’ In: W. Behschnitt,
S. De Mul & L. Minnaard (red.), Literature, Language, and Multiculturalism in Scandinavia and the Low
Countries (Textxet. Studies in Comparative Literature, 71). Amsterdam/New York: Rodopi, 225-243.
49
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Hizjra en de daaraan gelieerde literatuurprijs.55 Daarnaast hangt de keuze van
laatstgenoemde auteurs om in het Nederlands te schrijven nauw samen met de
specifieke taalsituatie waarin zij verkeren. De moedertaal van vrijwel alle NederlandsMarokkaanse schrijvers is het dialectaal (of Marokkaans-)Arabisch of het Tamazight
(Berbers). In beide gevallen gaat het om talen die uitsluitend binnen de familie- en
vriendenkring worden gesproken: de taal en/of het schrift wordt simpelweg door de
overgrote meerderheid van deze auteurs niet (in voldoende mate) beheerst – dit in
tegenstelling tot auteurs van Turkse afkomst die de stap naar het Nederlands minder
snel zetten of in het Turks blijven schrijven door de sterke(re) cultuur- en
taaloverdracht bij migranten van Turkse afkomst.
De complexe taalsituatie in Marokko belemmert veel, alhoewel niet álle,
Nederlandstalige auteurs van Marokkaanse afkomst de toegang tot het (klassiek)
Arabische schrift. Veel van deze schrijvers zijn Amazigh, van Berberse afkomst, en
beheersen dientengevolge het klassiek Arabisch of het dialectale Marokkaans Arabisch –
ook wel darija genoemd – niet (volledig). Bovendien, wanneer men wel darija zou
beheersen, zijn er nog altijd veel hindernissen gemoeid met het schrijven van dit
dialectale Marokkaans Arabisch; er zijn simpelweg geen officiële regels voor het schrift,
er bestaat geen codificatie en al evenmin een geschreven, literaire traditie. Het gebruik
van het klassiek Arabische schrift is alleen weggelegd voor een elite, diegenen die
daarvoor hebben gestudeerd. Het Tamazight kende tot voor kort, vóór 2011, geen
officieel schrift wat het schrijven van literatuur in die taal eveneens bemoeilijkte, gezien
de afwezige standaardisatie en codificatie van de geschreven taal (er was en is wel een
orale verteltraditie).56 Het Frans en het Spaans, als gevolg van het koloniaal verleden,
worden ook in Marokko gebruikt, maar zijn evenmin voor iedereen toegankelijk. Kortom
– dit alles in aanmerking nemend – de Nederlandse taal kan voor zojuist genoemde
auteurs als een escape worden gezien uit de complexe taalsituatie van hun land van
Alhoewel in Amsterdam de cultureel maatschappelijke stichting Troya is opgericht in 1998 voor de
Turkse gemeenschap, hebben haar (relatief beperkte) literaire activiteiten, waaronder het literaire
platform Tulpia (in 2002 opgericht in samenwerking met drie andere Turkse stichtingen), geen Turkse
schrijvers opgeleverd die een Nederlandse roman, een verhalen- of poëziebundel op hun naam hebben
staan. Yıldırım, Vijdan. ‘Turkse auteurs in Nederland.’
Web: http://www.umut.nl/old/magazine/nummer3/tilburg.html (31-08-2015)
Sinds 2003 is overigens de doelgroep van de El-Hizjra Literatuurprijs verbreed; schrijftalent van onder
andere Turkse origine mag ook deelnemen, maar dit heeft tot op heden nog niet geleid tot een grote
inhaalslag van Turkse schrijvers met betrekking tot het aantal dat doorgedrongen is tot de Nederlandse
literatuur.
56 Het Marokkaanse grondwetsreferendum in 2011 heeft voor de erkenning van het Tamazight gezorgd en
deze taal een officiële status toegekend.
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herkomst, Marokko. De schrijvers van Turkse afkomst worden niet met eenzelfde
complexe taalsituatie geconfronteerd in het Turkse literaire landschap.57
De combinatie van een institutionele en linguïstische verklaring duidt het relatief
grote aantal schrijvers van Marokkaanse afkomst die in het Nederlands schrijven
(afgezet tegen het beperkte aantal Turks-Nederlandse auteurs). De Nederlandstalige
schrijvers van Marokkaanse origine uit Vlaanderen worden ook uitdrukkelijk in dit
onderzoek opgenomen, waarbij dan wel (nogmaals) moet worden opgemerkt dat de
verschijning van deze auteurs op het literaire toneel van nog recentere datum is, niet
eens van een decennium geleden (vanaf 2006).
Deze nieuwe groep schrijvers is dus in tweeërlei opzicht ‘anders’ – door hun
recente opkomst, het contemporaine karakter van hun literatuur en door hun ‘andere’
culturele, historische achtergrond zonder postkoloniale inbedding – en kan met enig
gevoel voor nuance niet onder dezelfde noemer worden geschakeerd als hun collega’s
van de Indische en Caraïbische letteren. Deze nieuwe Nederlandstalige schrijvers zorgen
blijkens de hierboven aangehaalde citaten van verschillende literatuurwetenschappers
voor een vernieuwend element, voor een ‘ander’ accent, voor de groeiende diversiteit
binnen de Nederlandse letteren, wat in feite de crux van deze studie weergeeft. Hoe
komt dit ‘vernieuwende’ of dit ‘afwijkende’, ‘onderscheidende’ dan tot uiting? Heeft dit
te maken met de thematiek – zoals hierboven al even is aangestipt – met bepaalde
stijlmiddelen en het taalgebruik? Hierbij valt te denken aan zoiets als ‘auto-exotisme’,
dat al dan niet bewust wordt toegepast en dat een bepaald ‘Oriëntalisme’ of een bepaald
‘Marokkaans’ karakter (Moroccan-ness) in een literaire tekst in de hand werkt.58 Ik ga dit
onderzoeken aan de hand van, zoals eerder al aangegeven, drie relatief recente literaire
werken: de roman Vrouwland (Rachida Lamrabet, 2007), de roman Voyeur (Naima
Albdiouni, 2009) en de verhalenbundel De zorgstroom (A. El Baraka, 2008).59
De nieuwe Nederlandstalige schrijvers van Marokkaanse origine zijn schrijvers
wier literaire werk niet gevat kan worden door de welbekende uitspraak ‘the empire
Laroui, Fouad. 2011. Le Drame linguistique marocain. Parijs/Casablanca: Zellige/Le Fennec.
Poel, Ieme van der. 2012. ‘Unlike(ly) Home(s). “Self-orientalisation” and Irony in Moroccan Diasporic
Literature.’ In: Boehmer, Elleke en Sarah De Mul (red.) The Postcolonial Low Countries. Literature,
Colonialism, and Multiculturalism. Lanham, MD [etc.]: Lexington Books, 221-239.
Graham Huggan vat deze vorm van exotisme samen als ‘strategic exoticism’ in navolging van Spivaks
‘strategic essentialism’. Huggan, Graham. 2001. The Post-Colonial Exotic. Marketing the Margins.
London/New York: Routledge, 32.
59 Lamrabet, Rachida. 2007. Vrouwland. Amsterdam/Antwerpen: Meulenhoff |Manteau; Naima Albdiouni.
2009. Voyeur. Amsterdam/Antwerpen: Meulenhoff |Manteau; A. El Baraka. 2008. De zorgstroom.
Amsterdam: Uitgeverij De Harmonie.
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writes back to the centre’, oorspronkelijk afkomstig van Salman Rushdie, zelf een
postkoloniale schrijver.60 Immers, de Nederlands-Marokkaanse schrijvers do not write
back. ‘The centre’ in Rushdie’s uitspraak verwijst naar de (voormalige) kolonisator, die
niet langer over een imperium heerst; Britain no longer rules the waves. Het imperium
laat zich niet langer de les lezen, laat zich niet langer vatten in een imperialistisch,
oriëntalistisch discours, maar vertelt nu haar eigen verhaal, als onderdeel van het proces
van dekolonisatie.
Overigens, een auteur als Rushdie schrijft niet vanuit de periferie naar ‘the
centre’; hij woont en werkt tenslotte in ‘het Westen’ en ‘opereert’ in die zin van
binnenuit de voormalige kolonisator.61 Deze positie ‘van binnenuit’ vertoont parallellen
met die van Nederlandstalige auteurs van Marokkaanse afkomst, zij schrijven per slot
van rekening ook ‘van binnenuit’ de Nederlandse en Vlaamse cultuur en literatuur.
Betekent dit dan dat hun positie dezelfde is als die van een Nederlandstalige schrijver
van Nederlandse origine? Tot in de jaren negentig werd ‘migrantenliteratuur’ nagenoeg
als een aparte literaire categorie beschouwd, afwijkende van een zogenaamde ‘norm’,
dus nee, de positie van de auteurs van Marokkaanse afkomst is niet dezelfde of,
preciezer geformuleerd, wordt niet als dezelfde gepercipieerd. In feite schrijven deze
auteurs, terwijl ze zich – naar Chantal Zabus – ‘in the belly of the beast’ bevinden van de
Nederlandse en Vlaamse literatuur, paradoxaal genoeg, net zo goed vanuit een bepaalde
periferie of (een al dan niet bewust) opgelegde marginaliteit, die in dit geval geen
betrekking heeft op een geografische positie, maar op de positie binnen de literatuur, de
literaire classificatie. Bert Paasman schrijft in een artikel met de veelzeggende titel ‘Een
klein aardrijkje op zichzelf, de multiculturele samenleving en de etnische literatuur’ het
volgende:
De etnische literatuur is zeker niet één literair circuit: het overlapt (post)koloniale, migranten-,
vluchtelingen- en ballingenliteratuur. Ook binnen ieder subcircuit zijn er zeer grote individuele
De uitspraak van Rushdie is gebaseerd op zijn artikel ‘The Empire Writes Back with a Vengeance’, The
Times [VK] (3 juli 1982) en tegelijkertijd een grappige verwijzing naar de film The Empire Strikes Back
(Star Wars), Irvin Kershner, 1980. Het artikel van Rushdie heeft Bill Ashcroft, Gareth Griffiths en Helen
Tiffin geïnspireerd tot de volgende titel: The Empire Writes Back. Theory and Practice in Post-Colonial
Literature (Routledge, 1989). Dit werk wordt beschouwd als een van de belangrijkste éérste publicaties op
het gebied van postkolonialisme in de literatuurwetenschap.
61 Chantal Zabus formuleert deze positie in ‘het Westen’ van schrijvers uit voormalig Britse koloniën als
‘the belly of the beast, as it were, the Centre of the Centre’. Chantal Zabus. 1997 (juni). ‘“The Empire Writes
Back to and from the Centre.” An Introductory Lecture.’ Bulletin de l'Association des Germanistes de
l'Université Catholique de Louvain. 27. Web:
http://www.limag.refer.org/Cours/Documents/PresAshcroftZabus.htm (07-08-2015).
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verschillen. De meeste schrijvers willen zelf niet in zo’n hokje geduwd worden, ze willen
schrijvers zijn van Nederlandse literatuur en niet van etnische (en zeker niet van allochtone)
Nederlandse literatuur. […] Met begrip voor dit standpunt is het niettemin legitiem voor lezer,
criticus en onderzoeker om zo’n deelverzameling van de totale literatuur te onderscheiden, zonder
deze daarmee naar de periferie te verwijzen (mijn cursivering, MN).62

Bert Paasman geeft aan dat het ‘legitiem’ is om migrantenliteratuur als een
deelverzameling ofwel subcircuit te onderscheiden van de rest van de literatuur.
Alhoewel hij daar meteen aan toevoegt dat het niet de bedoeling is om deze literatuur op
deze wijze naar de periferie te dirigeren, heeft zo’n label, bedoeld of onbedoeld, toch een
uitsluitende, marginaliserende werking. Herbert van Uffelen geeft ook aan dat er in het
hanteren van een dergelijk subsysteem een gevaar schuilt. Het systeem moet
gelijkwaardig blijven en het begrip ‘sub-’ brengt het risico met zich mee dat dit
geassocieerd wordt met ‘anders’. Migrantenliteratuur kan zo, net zoals dat bij de
allochtone literatuur het geval was, opgevat worden als ‘een literatuur die er wel bij
hoort en toch weer niet’.63
De meningen zijn nogal verdeeld over het nut van ‘het labelen’ van schrijvers met
een andere culturele, etnische achtergrond. Astrid Roemer, een Nederlandstalige
schrijfster van Surinaamse afkomst, stelt zich niet negatief op tegen het label ‘migrant’;
zij legt uit dat het apart behandelen van schrijvers een fase behelst die nu eenmaal
noodzakelijk is. In dit citaat valt te herkennen wat Gayatri Spivak ooit heeft omschreven
als ‘strategic essentialism’64:
Apart-zetten heeft het voordeel dat je zo extra aandacht opeist en dat je een bepaalde stroming
binnen een historische context kunt plaatsen. Deze strategie heeft heel veel goed gedaan voor

Paasman, Bert. 1999. Op. cit., 331-2.
Uffelen, Herbert van. 2004. ‘Geboren worden is een vorm van herinneren. Over de Nederlandstalige
literatuur van de allochtonen.’ In: Agata Kowalska-Szubert & Stefan Kiedron (red.) Thesaurus polygolttus
et flores quadrilingues. Festschrift fur Stanislaw Predota zum 60. Geburtstag. Wroclaw: Oficyna Wydawnicza
ATUT, 691-708. Web:
https://www.ned.univie.ac.at/sites/default/files/Geboren%20worden%20is%20een%20vorm%20van%
20herinneren.pdf (07-08-2015).
64 De term verwijst naar een strategie die door minderheidsgroepen gebruikt kan worden om ‘gehoord’ te
worden, om een plek op te eisen. Wanneer men zich tijdelijk als groep met overeenkomstige kenmerken
presenteert, oftewel een groepsidentiteit creëert, dan kan men deze vorm van essentialisme inzetten om
vervolgens kritiek te leveren op het labelen of categoriseren van minderheden, als ware zij geen
individuen. Doordat de term te pas en te onpas werd gebruikt – essentialisme werd toegepast zonder dat
het begrip ‘van binnenuit’ werd ondermijnd – heeft Spivak zich ervan gedistantieerd. Spivak Gayatri
Chakravorty. 1985 (oorspronkelijke publicatie). ‘Subaltern Studies: Deconstructing Historiography.’ In:
Donna Landry & Gerald MacLean (red.) 1996. The Spivak Reader. Selected Works of Gayatri Chakravorty
Spivak. New York/London: Routledge, 214.
62
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romans die door vrouwen geschreven zijn. Ook de joodse literatuur is die weg gegaan. Misschien
moeten we dus deze fase door. Over twintig jaar zullen er dan geen aparte schappen, geen aparte
forums meer nodig zijn voor de zogenoemde migrantenliteratuur. Dan is die literatuur een
integraal deel van de literaire werkelijkheid in Nederland en België, in heel Europa.65

Dat niet iedereen het voordeel inziet van labelen of vindt dat er geduld opgebracht moet
worden voor een dergelijke fase blijkt uit wat de samenstelster Ayfer Ergün schrijft in de
inleiding van de bundel Het land in mij. Nieuwe verhalen van jonge schrijvers op de grens
van twee werelden:
Sinds [de] tweede generatie van zich liet horen, hebben de media veel aandacht aan hen besteed.
Door hun Turkse of Marokkaanse afkomst, hun gemeenschappelijk kenmerk, werd hun werk
direct getypeerd als allochtone literatuur. Een typering die algauw een stempel betekende. Maar
wat maakt iemand tot een allochtone schrijver? Het feit dat je naast de Nederlandse taal een
andere taal spreekt of dat je over de islam schrijft maakt je toch niet tot een allochtone schrijver?
Het begrip allochtone literatuur zegt eigenlijk uitsluitend iets over de herkomst van de auteurs en
niets over de inhoud van hun verhalen.
De auteurs zelf zijn dan ook niet onverdeeld gelukkig met dit hokje waarin ze zich geplaatst zien.
Zij benadrukken dat ze beschouwd willen worden als Nederlandse schrijvers en willen niet onder
één noemer worden gebracht.66

Het paradoxale van de kritiek die Ergün uit in deze inleiding is dat deze direct onderuit
wordt gehaald door de samenstelling van de bundel: de schrijvers, voornamelijk van
Turkse en Marokkaanse afkomst, zetten zichzelf ‘apart’ door zich zo gezamenlijk in dit
werk te presenteren en bestempelen zichzelf daarmee als ‘schrijvers met een andere
dan de Nederlandse achtergrond’, een stempel waar ze juist van gevrijwaard willen
worden.
Ergün spreekt ten slotte de verwachting uit dat de schrijvers binnen afzienbare
tijd (de bundel Land in mij is gepubliceerd in 1996) zich zullen losmaken van het label
‘allochtone literatuur’ en op hun literaire kwaliteiten zullen worden beoordeeld. De term
‘allochtone literatuur’ is inderdaad in onbruik geraakt. Anbeek en Van Uffelen wijzen er
op dat de term niet consequent werd gehanteerd; Rashid Novaire (geboren in
Amsterdam, zoon van een Nederlandse moeder en een Marokkaanse vader) zou wel het

Astrid H. Roemer in Goris, Gie. 1998 (november). ‘Een voorkeursbehandeling voor allochtone
schrijvers? Schrijven in een gekleurde taal.’ Wereldwijd Magazine.
66 Ergün, Ayfer (red.) 1996. Het land in mij. Nieuwe verhalen van jonge schrijvers op de grens van twee
werelden. Amsterdam: Arena, 8.
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etiket ‘allochtone schrijver’ opgepind kunnen krijgen, maar Harry Mulisch (geboren in
Haarlem, zoon van een Oostenrijks-Hongaarse vader en een Duits-joodse moeder) niet.67
Hierbij moet worden vermeld dat de term ‘allochtoon’, die alleen ooit in Nederlandse en
Vlaamse context is gebruikt en zeker niet internationaal, in het courante taalgebruik ook
in onbruik is geraakt. Hoe is het vergaan met de term ‘migrantenliteratuur’? Is hier ook
afstand van genomen?
§6

DE TERMINOLOGIE VAN MIGRANTENLITERATUUR

Wat dienen we te verstaan onder de veel gebruikte term ‘(im)migrantenliteratuur’?
Paasman geeft aan dat ‘[men] volgens de officiële maatstaven allochtoon [is] als men zelf
buiten Nederland geboren is, of als ten minste één van de ouders dat is’, wat blijkbaar
officieus – zoals in de vorige paragraaf al aangegeven – niet voor iedereen gold.68
Paradoxaal genoeg, werd het begrip ‘allochtoon’ geïntroduceerd als politiek correcte
vervanger van ‘migrant’, terwijl momenteel de notie ‘allochtoon’ als zeer problematisch
wordt beschouwd. ‘Etnische literatuur’ is ook een aanduiding die gehanteerd werd en
waar Paasman de voorkeur aan gaf aangezien deze kan dienen als verzamelnaam voor
zowel (post)koloniale, migranten-, vluchtelingen- en ballingenliteratuur.69 In haar essay
Vleugelspelers gebruikt Lisa Kuitert het begrip ‘multicultureel’. Ze legt uit:
Voor sommigen geldt de term alleen als er sprake is van een mix met de Nederlandse cultuur, en
dan alleen van Marokkaanse en Turkse achtergronden. Anderen, en zeker ook de uitgevers,
nemen het begrip ruimer op en noemen een ieder die twee nationaliteiten in zich bergt
multicultureel.70

Kuitert zelf hanteert in haar essay over uitgevers van ‘multiculturele literatuur’ het
begrip als aanduiding voor ‘alle schrijvers-tussen-twee-culturen, zolang het een mix
tussen een westerse en een niet-westerse cultuur betreft, met de nadruk op schrijvers
met een link met Nederland’.71
Ik kom met onderstaand citaat van Ralf Grüttemeier terug op de term
migrantenliteratuur, waar hij de volgende definitie aan geeft: ‘Migrantenliteratuur
Cf. Anbeek, Ton. 1999. Op. cit., 335; Uffelen, Herbert van. 2004. Op. cit.
Paasman, Bert. 1999. Op. cit., 324.
69 Ibidem, 331-2.
70
Kuitert, Lisa. 2001. Vleugelspelers. Uitgevers tussen twee culturen. Utrecht: Forum.
71
Ibidem, 7.
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wordt meestal omschreven als de literatuur van schrijvers die niet meer in hun
moedertaal of, van de tweede generatie, in de taal van hun ouders schrijven.’72 Hierbij
ligt de nadruk, als ook bij de andere omschrijvingen hierboven, op een biografisch
element van de schrijver. Om die reden wees bijvoorbeeld Said El Haji de term
aanvankelijk dan ook af, hij vond het ‘denigrerend’: zijn werk was méér dan zijn afkomst
als migrant.73 Myriam Geiser stelt in haar onderzoek dat aan de biografische
achtergrond bij de literaire receptie toch vaak belang wordt gehecht. Wanneer Geiser de
term ‘migration literature’ introduceert vraagt zij zich daarom af of de definitie hiervan
gebaseerd moet zijn op ‘a biographical or a topical criterion’. Ze besluit:
To keep the definition the widest possible, we would suggest implying both criteria, as they can be
observed within the same spatiotemporal context of migration, but it needs to be stressed that
they do not necessarily cause each other. This acceptance includes the idea that non-migrants can
perfectly well produce migration literature […] 74

Leslie Adelson stelt eveneens dat ‘the literature of migration is not written by migrants
alone’, 75 alsook Søren Frank die een algehele transformatie waarneemt in hedendaagse
literatuur: meer en meer auteurs laten zich inspireren door migratieprocessen in de
maatschappij. Hij stelt voor:
[A] move away from authorial biography as the decisive parameter, emphasizing instead
intratextual features such as content and form as well as extratextual forces, such as social
processes.76

Rebecca Walkowitz, die de term ‘immigrant fiction’ hanteert, sluit zich hierbij aan en
spreekt de verwachting uit dat mondiale migratieprocessen een verandering
veroorzaken in de westerse literaire canon:

Grüttemeier, Ralf. 2005. ‘Nederlandse migrantenliteratuur in Duitse vertaling. Een receptieonderzoek
naar de journalistieke literatuurkritiek.’ In: Neerlandica Extra Muros. 43, 1: 1.
73 El Haji in: Zuidgeest, Nicolien. 2000 (23 oktober). ‘Er zijn genoeg Marokkanen die níet afglijden.’ Trouw.
‘Ik haat de term migrantenliteratuur. Dat heeft iets denigrerends. Literatuur van de nieuwe Europeanen
klinkt veel mooier. Ik ben wel achterdochtig genoeg dat ik denk dat de aandacht die ik nu krijg te danken
is aan mijn afkomst. […] Ik heb wel degelijk literaire pretenties.’
74 Geiser, Myriam (red.) 2016. ‘Terminologies’ (digitale werkversie van nog te verschijnen hoofdstuk door
verschillende auteurs). In: Rinner, Fridrun & Franca Sinopoli. Trans-Culture. Migration and Literature in
Contemporary Europe. Amsterdam [etc.]: Benjamins.
75 Adelson, Leslie A. 2005. The Turkish Turn in Contemporary German Literature. Toward a New Critical
Grammar of Migration. New York: Palgrave Macmillan, 23.
76 Frank, Søren. 2008. Migration and literature. Günter Grass, Milan Kundera, Salman Rushdie, and Jan
Kjærstad. New York/ Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2.
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[S]cholars have argued that the political and social processes of immigration shape the whole
literary system, the relationships among all of the works in a literary culture, and not simply the
part of that system that involves books generated by immigrant populations.77

Bij literatuuronderzoek wordt dan ook steeds vaker gekozen voor een zogenaamde
functionalistische in plaats van een biografische visie op migratieliteratuur; dit geeft de
mogelijkheid om auteurs die zelf geen (nakomelingen van) migranten zijn op te nemen
in het corpus.78 Om opnieuw Said El Haji aan te halen: naar zijn mening heeft de tijd
waarin we leven nu eenmaal ‘behoefte aan migrantenliteratuur’.79 Zo zien we dat
schrijvers van Nederlandse en Vlaamse origine ook migrantenthema’s in hun literatuur
aansnijden, bijvoorbeeld: Arnon Grunberg, De asielzoeker (2003), Tirza (2006); Robert
Anker, Hajar en Daan (2004); Elvis Peeters, De ontelbaren (2005); Tommy Wieringa, Dit
zijn de namen (2012) en Ilja Leonard Pfeijffer, La superba (2013).
Geiser wijst erop dat veel migrantenschrijvers literaire teksten produceren die
niet gáán over migratie, maar die toch nog steeds als ‘migratieliteratuur’ gelezen kunnen
worden vanwege andere criteria. (Ik kom hier op terug in mijn analyse van El Baraka’s
De zorgstroom.)
Vooral bij de tekstinhoudelijke behandeling van literatuur (hoofdstuk 6, 7 en 8)
geef ik in dit onderzoek – in navolging van Geiser – de voorkeur aan de term
migratieliteratuur waarbij de nadruk ligt op een thematische benadering, dat wil zeggen,
de thematiek van een literair werk bepaalt in eerste instantie of deze term van
toepassing is. Toch wil ik het biografische element, eveneens naar Geiser, niet volledig
uitvlakken. Zoals al eerder aangegeven, gaat het hierbij niet om het plaatsen van de
schrijver in een bepaald ‘hokje’ op basis van een etnische identiteit, maar om de literaire
verbeelding die door een al dan niet postkoloniale migratie-achtergrond wordt gevoed.
Deze achtergrond kan naast de thematiek, ook tot uiting komen in de stijl of de setting
van een literair werk.
Het is een paradox: zonder marginalisering in de hand te willen werken, wél
‘recht doen’ aan de specifieke achtergrond, in dit geval de Marokkaanse, wanneer het
Walkowitz, Rebecca L. 2006 ‘The Location of Literature. The Transnational Book and the Migrant
Writer.’ Contemporary Literature. 47, 4: 533.
78 Cf. het promotieonderzoek van An Willems ‘Multiculturele en multilinguale literatuur in het
Denemarken en Zweden van de 21ste eeuw’ (onder begeleiding van prof. dr. Wolfgang Behschnitt (UGent)
en dr. Michael Boyden (HoGent)). Web: http://www.scandinavistiek.ugent.be/anwillems (07-08-2015).
79 Said El Haji. 2004. ‘Roem, eer en een rookgordijn. Gettovorming in de Nederlandse letteren?’ Passionate
11, 1: 36.
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literaire werk daar aanleiding toe geeft. Bepaalde ‘Marokkaanse elementen’ of, zogezegd,
het ‘Marokkaanse’ karakter (Moroccan-ness) in een literaire tekst behelst niet zozeer een
zoektocht naar wortels, maar wordt ingezet om te creëren, om te verbeelden, een
verbeelding die vervolgens in de literatuurwetenschap kan worden geduid. Dit is een
benadering die Buikema en Meijer als volgt beschrijven: ‘Afkomst of etnische identiteit
van de kunstenaar is slechts een van de vele thema’s die in een kunstwerk [kunnen, MN]
worden uitgedrukt.’80 En, zoals ik hierboven al heb aangegeven, datgene wat door de
lezer als exotisch of Oriëntaals wordt ervaren, is een pure constructie, louter fictie, die
met het ‘echte’ Marokko weinig van doen heeft. Om die reden gaat het ook niet aan, zoals
onder meer door Neil Lazarus – in navolging van Said – naar voren is gebracht, om deze
fictionele teksten te lezen alsof het antropologische studies betreft (het zogenaamde
etnografische lezen).81
De term migrantenliteratuur, waarin ontegenzeggelijk een referentie zit naar de
persoon van de schrijver en waar ik graag afstand van zou willen doen, hanteer ik wel in
deze studie aangezien deze nu eenmaal wijdverbreid is, niet alleen in de Nederlandse
letterkunde, de term verwijst naar een breed vakgebied binnen de internationale
literatuurwetenschap. Bovendien is het een courante term wanneer het gaat over de
classificatie en positionering van schrijvers met een niet-Nederlandse achtergrond in het
literaire veld, met andere woorden, wanneer het in dit onderzoek gaat over het labelen
ofwel het exotiseren van Nederlandstalige schrijvers met een Marokkaanse achtergrond
– een praktijk die veel literaire instituties erop nahielden tot aan het begin van het
huidige millennium toe.
Ik wil benadrukken dat de aanname dat een schrijver met een migratieverleden
of als nakomeling van familie met een dergelijke achtergrond per definitie
migratieliteratuur produceert, niet de mijne is. Deze stellingname impliceert ook – de
persoonlijke achtergrond is immers niet zonder meer bepalend voor de literaire
productie van een auteur – dat schrijvers zonder migratieverleden net zo goed

Buikema, Rosemarie & Maaike Meijer (red.) 2004. Op. cit., 3.
‘The phenomenon of Orientalism as I study it here deals principally, not with a correspondence between
Orientalism and Orient, but with the internal consistency of Orientalism and its ideas about the Orient […]
despite or beyond any correspondence, or lack thereof, with a “real” Orient.’ Edward W. Said. 2003.
Orientalism. Londen [etc.]: Penguin Books, 5. Cf. Neil Lazarus (red.) 2004. ‘Introducing postcolonial
studies.’ In: The Cambridge Companion to Postcolonial Literary Studies. Cambridge: Cambridge University
Press, 11-12.
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migratieliteratuur kunnen voortbrengen. Het gaat om de inhoudelijke thema’s van een
literair werk.

§7

DE LITERATUURWETENSCHAPPELIJKE EN INSTITUTIONELE BENADERING GECOMBINEERD

De Franse (literatuur)socioloog Pierre Bourdieu en Pascale Casanova, auteur van het
bekende werk La république mondiale des lettres (1999),82 stellen zich op het standpunt
(laatstgenoemde in navolging van Bourdieu) dat de hermeneutiek, ofwel het
interpreteren van een tekst door deze in een context te plaatsen, én de
literatuursociologie elkaar niet uitsluiten. Of anders gezegd, zij vinden dat de literaire
representatie van hedendaagse (sociale) verschijnselen in de maatschappij, van de
werkelijkheid en de institutionele benadering van literatuur niet elkaars tegengestelden
zijn, maar elkaar completeren en zo een beter begrip van de tekst in een bepaalde
historische en geografische constellatie bewerkstelligen. Door beide benaderingen in
mijn onderzoek te combineren, hoop ik een goed, volledig beeld te geven van de
(positionering van de) schrijvers en de inhoud van de literaire werken die ik in mijn
studie betrek. Bourdieu zegt hierover:
[T]outes les oppositions que l’on a coutume [sic] de faire entre l’interne et l’externe,
l’herméneutique et la sociologie, le texte et le contexte, sont totalement fictives […]83

Zowel Bourdieu als Casanova geeft aan dat literatuur niet in een vacuüm opereert, zij
verbinden beiden de literatuur met de sociale werkelijkheid en zien literatuur niet als
een puur autonoom gebied zonder inmenging van buitenaf, kortom, niet als een
zelfstandige ‘wereld der verbeelding’.
Tegelijkertijd stelt Casanova het volgende aan de kaak:
Post-colonialism posits a direct link between literature and history, one that is exclusively
political. From this, it moves to an external criticism that runs the risk of reducing the literary to

Vertaald uit het Frans door M.B. DeBevoise: Casanova, Pascale. 2004. The World Republic of Letters.
Cambridge: Harvard University Press.
83 Pierre Bourdieu in: Maue, Karl-Otto. 1985 (december). ‘Le champ intellectual: un monde à part.’ (Radiointerview met Bourdieu.) Norddeutschen Rundfunk, Hamburg. In: Bourdieu, Pierre. 1987. Choses dites.
Parijs: Les Éditions de Minuit, 176.
82
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the political, imposing a series of annexations or short-circuits, and often passing in silence over
the actual aesthetic, formal or stylistic characteristics that actually ‘make’ literature. 84

Casanova constateert dat postkoloniale onderzoekers de neiging hebben om een direct
verband te leggen tussen literatuur en de concrete historische praktijken waaraan de
literaire tekst zou refereren. Met andere woorden, zij hebben de gewoonte de literatuur
a priori te politiseren, als ware deze een politiek manifest. Deze vorm van ‘external
criticism’ gaat volgens Casanova voorbij aan wat literatuur vermag, een bepaalde
esthetische verbeelding creëren door middel van literaire stijlmiddelen.85 Maar zij vindt
niet, zoals al aangegeven, dat dit moet uitmonden in een volledig autonomistische
benadering van literatuur, zij streeft geen ‘total rupture between text and world’ na. In
plaats daarvan zou ze willen voorstellen:
a hypothesis that would move beyond this division between internal and external criticism. Let us
say that a mediating space exists between literature and the world: a parallel territory, relatively
autonomous from the political domain, and dedicated as a result to questions, debates, inventions
of a specifically literary nature. […] Working from this hypothesis […] should permit us to set out
on a course of criticism that would be both internal and external; in other words, a criticism that
could give a unified account of, say, the evolution of poetic forms, or the aesthetics of the novel,
and their connection to the political, economic and social world. 86

Casanova noemt deze ‘mediating space’ de ‘world literary space’. Deze literaire ruimte
representeert in feite de literatuur en de literaire instituties ineen, die een wereld op
zich vormen. Hierbij maakt Casanova gebruik van Bourdieus idee van het literaire veld,
dat zij echter breder wil trekken, van een nationaal gericht naar een meer internationaal
gericht concept.87 Deze visie gebruik ik ook voor mijn onderzoek; ik richt me zowel op
het literaire veld waarin de literaire instituties in bepaalde machtsverhoudingen

Casanova, Pascale. 2005. ‘Literature as a World.’ In: New Left Review 31: 71.
In dit opzicht is het volgende citaat van Neil Lazarus, uit een interview met hem getiteld ‘Mind the Gap’,
interessant: ‘What I found when I began reading widely in “postcolonial” literature was a gap between
what postcolonial studies was tending to address with numbing regularity and what one typically found
represented in the literature itself […] what “postcolonial” literary works tend to disclose. […] and that
was how the idea of “the postcolonial unconscious” came up. Is there a set of assumptions which a very
large number of postcolonialist critics tend to hold even if they don’t talk about them or even if they don’t
raise them explicitly? It seemed to me that there were; these make up the postcolonial unconsciousness:
assumptions about the historical conjuncture, about literary form, about emergent tendencies in society,
about political action very generally.’ Neil Lazarus in: Gunne, Sorcha. 2012. ‘Mind the Gap. An Interview
with Neil Lazarus’. Postcolonial Text. 7, 3: 6-7.
86 Casanova, Pascale. 2005. Op. cit., 71-72.
87 Ibidem, 80.
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verwikkeld zijn met elkaar (hoofdstuk 2 tot en met 5) als op de literatuur met
tekstimmanente eigenschappen ofwel de tekstinterpretatie, waarbij ik Nederlandstalige
schrijvers van Marokkaanse afkomst in een internationaal verband probeer te plaatsen
(hoofdstuk 6, 7 en 8).
Bourdieus pleidooi voor het combineren van de institutionele benadering van
literatuur en de hermeneutiek is altijd wat vaag gebleven, in de zin dat hij niet concreet
heeft aangegeven hoe zo’n gecombineerde tekstanalyse eruit zou moeten zien. Hij geeft
in een beschrijving van de positionering van de schrijver Gustave Flaubert wel aan dat
het literaire veld
with its lines of force tied to a particular distribution of specific kinds of capital (economic,
symbolic, cultural and so on), provides the principle for the strategies adopted by different
producers, the alliances they make, the schools they found, and the art they defend.88

Bourdieu zegt hier met andere woorden dat men in het literaire veld afhankelijk is van
het vergaren van kapitaal (of dat nu economisch, symbolisch of cultureel van aard is) en
op basis daarvan bepaalde strategieën volgt, bepaalde beslissingen neemt, ook op het
gebied van de kunst. Hiermee geeft Bourdieu dus aan dat die beslissingen niet louter
door puur literaire motieven worden ingegeven.
Even verderop geeft Bourdieu aan dat ‘the field refracts’:
Only by exposing the specific logic of refraction can we understand what it is all about, although it
is certainly tempting to tie this logic directly to the forces of power in the social world (mijn
cursivering, MN).89

‘Refraction’ zou men op tweeërlei wijze kunnen uitleggen. Het begrip kan verwijzen naar
de ‘breking’, naar de ‘licht afwijkende lijn’ die men volgt, afwijkend van wat men
werkelijk zou willen, als literatuur in een vacuüm zou kunnen opereren, als er geen
andere belangen gediend en geen strategieën bepaald zouden hoeven worden (zie de
voorgaande alinea). Deze vorm van ‘refraction’ wordt verder toegelicht in wat ik voor
het gemak het institutionele gedeelte noem van mijn onderzoek. Daarnaast kan het
begrip ook refereren aan de wijze waarop de literaire representatie plaatsvindt,
wanneer deze gerealiseerd wordt door middel van ‘refraction’ – dat uitgelegd kan
Bourdieu, Pierre. 1988 (vertaald door Priscilla Parkhurst Ferguson). ‘Flaubert’s Point of View.’ In:
Critical Inquiry 14, 3: 544.
89 Ibidem.
88
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worden als een ‘breking’ van licht zoals een prisma dat doet met zonlicht – dan valt de
literaire ruimte niet een op een samen met de werkelijke wereld en haar sociale
omstandigheden c.q. misstanden.90
Zowel Bourdieu als Casanova verkiest literatuur te zien als een refraction van de
werkelijkheid en niet zozeer als een directe af- of weerspiegeling daarvan; literatuur is
tenslotte geen sociaal, cultureel of politiek manifest; ik sluit me bij deze visie aan. De
literaire thema’s die in de laatste hoofdstukken van deze studie worden aangesneden,
onder andere de clandestiene migratie naar Europa, de fixatie op het ‘fort Europa’, het
dubbelgangersmotief (in Lamrabets roman Vrouwland), de beschrijvingen van Tanger
en een Marokkaanse ‘vergeten’ gevangenis c.q. marteloord, de terroristische aanslagen
(in Albdiouni’s roman Voyeur) en de (veronderstelde) link tussen migrant-zijn en de
psychische gezondheidszorg (in El Baraka’s verhalenbundel De zorgstroom) moeten dan
ook in het zojuist beschreven licht van ‘refraction’ gezien worden. Met andere woorden,
literaire werken zijn geen reële werkelijkheden, maar literaire constructies.
§8

EEN INSTITUTIONELE VERKLARING

Bij het verklaren en het inzichtelijk maken van de opkomst en de positionering van
Nederlandstalige schrijvers met Marokkaanse roots in het ‘literaire veld’ kan een
literatuursociologische

benadering

niet

achterwege

blijven,

zoals

hierboven

beargumenteerd, aangezien een zogenaamde tekstimmanente benadering – die puur
afgaat op de eigenschappen, de literaire kwaliteiten van een tekst – niet het volledige
verhaal weergeeft. De eventueel stimulerende dan wel sturende rol van bepaalde
literaire instituties, en de bijdrage c.q. onderwerping van zojuist genoemde schrijvers
daaraan, kan hierbij niet buiten beschouwing worden gelaten. Hiermee betreden we het
terrein van de werking van literaire instituties, ook wel literaire krachten of ‘agents of
legitimation’ genoemd.91. De rol die deze instituties vervullen in Bourdieus ‘veld van
culturele productie’ wordt in het eerste deel van deze studie (hoofdstuk 2 tot en met 5)
uitgebreid toegelicht.

Men zou zich, wat betreft deze laatste vorm van refraction, kunnen afvragen wat deze toevoegt aan het
al bestaande begrip ‘literaire representatie’. ‘Refraction’ geeft wellicht iets beter weer dat literatuur geen
simpele afspiegeling is maar een wereld op zich vormt, de zogenaamde ‘world literary space’.
91 Frow, J. 1995, geciteerd door Huggan, Graham. 2001. Op. cit., 5.
90
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Bij wijze van introductie op de verschillende instituties die de revue zullen
passeren, zal de rol die deze literaire instituties in het algemeen spelen in het volgende
hoofdstuk worden toegelicht, alsook hun onderlinge wisselwerking. Er zal vooral
uitvoerig worden ingegaan op de rol van de literatuurkritiek en van de uitgever
vanwege hun niet te onderschatten invloed. De instituties die in de daarop volgende
hoofdstukken volgen, zijn in het bijzonder bij de opkomst van Nederlandstalige
schrijvers van Marokkaanse origine van invloed geweest – te weten: El Hizjra in
Amsterdam, Kif Kif in Antwerpen, de Amsterdamse uitgeverij Vassallucci en de stichting
CPNB

met de Boekenweek (hoofdstuk 3 en 4). Er wordt ook uitgebreid aandacht

geschonken aan de paratekst van literaire werken – als nieuw theoretisch concept – van
Nederlands- en Vlaams-Marokkaanse schrijvers en dan met name aan de vormgeving
van boekomslagen en de uitgeversstrategie daarachter (hoofdstuk 5). De vraag hoe
zojuist genoemde auteurs worden gepositioneerd in het ‘literaire veld’ en welke
ontwikkeling in dat proces valt waar te nemen, fungeert als een rode draad in de
hoofdstukken; het draait hierbij om buitentekstuele elementen, oftewel factoren die
schrijftalent of de literaire kwaliteit van boeken overstijgen.
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DEEL I  DE INSTITUTIONELE SPELERS

II  LITERAIRE INSTITUTIES IN BOURDIEUS VELD VAN CULTURELE PRODUCTIE

§1

LITERAIRE INSTITUTIES

Literaire instituties zijn van groot belang bij de bepaling van de status of de
maatschappelijke erkenning van literaire werken. In eerste instantie valt er te denken
aan de literatuurkritiek, maar daarnaast zijn óók uitgevers, redacteuren en auteurs
belangrijke spelers; festivalorganisaties, literaire prijzen en boekenbeurzen spelen
eveneens een rol in dit proces.92
Het bovenstaande duidt erop dat de ‘doorbraak’ van bepaalde schrijvers niet
uitsluitend wordt bepaald door de literaire, intrinsieke kwaliteit van hun werk, maar dat
daarbij ook buitentekstuele factoren – aangewend door en onder invloed van literaire
instituties – een rol spelen. Deze instituties zullen overigens zelf beweren dat zij bij het
toekennen van waarde aan een literair werk zich louter op de tekst baseren.
Alhoewel Pierre Bourdieu zelden de term ‘institutie’ hanteert, is deze wel van
toepassing op en zelfs sterk verbonden met het werk van de Franse socioloog. Hij heeft
met zijn literatuursociologische visie een belangrijke verandering teweeggebracht in de
wijze waarop literatuur werd beoordeeld. In de jaren zestig van de vorige eeuw
introduceerde hij het begrip het ‘veld van culturele productie’ waarin bepaalde krachten
(zoals literaire en andere culturele instituties) uitmaken wat kunst is, wat literatuur is.93
Machtsverhoudingen manifesteren zich in dit veld, en dan met name toegespitst op ‘het
literaire veld’, als:

De volgende paragrafen (1-4) zijn voor een gedeelte gebaseerd op het volgende onderzoek: Janssen,
Susanne. 1994. In het licht van de kritiek. Variaties en patronen in de aandacht van de literatuurkritiek voor
auteurs en hun werken. Hilversum: Verloren.
93 In Nederland hebben onder anderen Hugo Verdaasdonk, Kees van Rees en Gillis J. Dorleijn Bourdieus
visie verder uitgewerkt in de zogenaamde empirische literatuursociologie. Zij richten zich in hun
onderzoek op literaire instituties, vooral in het (naoorlogse) twintigste-eeuwse literaire veld.
Verdaasdonk, H. 1986. ‘Empirische literatuursociologie aan de Katholieke Universiteit Brabant.
Achtergronden en aard van een onderzoeksprogramma.’ TTT/Interdisciplinair Tijdschrift voor Taal- en
Tekstwetenschap 6, 3: 211-218; Rees, C.J. van & G.J. Dorleijn. 1993. ‘De impact van literatuuropvattingen in
het literaire veld. Aandachtsgebied literatuuropvattingen van de Stichting Literatuurwetenschap.’ Den
Haag: Stichting Literatuurwetenschap.
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[...] the monopoly of literary legitimacy, i.e., inter alia, the monopoly of the power to say with
authority who are authorized to call themselves writers; or, to put it another way, it is the
monopoly of the power to consecrate producers or products [...]94

Schrijvers zelf zijn natuurlijk ook van invloed in dit machtsveld, maar zoals al vermeld:
The writer himself/herself is only one of several ‘agents of legitimation’ – others might include
booksellers, publishers, reviewers and, not least, individual readers and ‘valuing communities’.95

Graham Huggan – die vooral ingaat op postkoloniale literatuur – beschouwt literaire
instituties als ‘agents of legitimation’, aangezien ze het literaire landschap veranderen en
vorm geven.
These agents are all contenders in the struggle to validate particular writers; and the writers
themselves vie for the right to attain and, in turn, confer recognition and prestige. 96

In dit citaat kan men Bourdieus klassieke analyse van het veld van culturele productie,
of meer gepreciseerd: ‘het veld van literaire productie’, herkennen. Bij instituties zoals
door Bourdieu gedefinieerd kan men denken aan de al genoemde literaire kritiek,
uitgevers, auteurs, literaire prijzen, culturele festivals maar ook aan subsidieorganen die
meer ‘achter de schermen’ werken. De eerste drie genoemde instituties, zijnde de ‘grote
spelers’, zullen in dit hoofdstuk uitgebreid aan bod komen.
Hieronder volgt een korte uitwerking van Bourdieus opvattingen in verband met
zijn literatuursociologische visie. Ik zal niet te diep ingaan op alle complexiteiten van
Bourdieus analyse, maar ik wil graag een aantal daaraan gerelateerde elementen en
termen aanhalen die de werking van literaire instituties toelichten en verklaren.
§2

DE INTRINSIEKE WAARDE VAN LITERATUUR VERSUS DE BUITENTEKSTUELE STATUS

‘De migrantenschrijver’97 en de Nederlandstalige schrijver met Marokkaanse roots
worden net zoals iedere andere Nederlandse schrijver blootgesteld aan het veld van
Bourdieu, Pierre. 1983 (oorspronkelijke publicatie). ‘The field of Cultural Production, or: The Economic
World Reversed.’ In: Randal Johnson (red.) 1993. The Field of Cultural Production: Essays on Art and
Literature. [S.l.]: Columbia University Press, 42.
95 Frow, J. 1995, geciteerd door Huggan, Graham. 2001. Op. cit., 5.
96 Huggan, Graham. 1997a, geciteerd door Huggan, 2001. Op. cit., 5.
97 Wellicht ten overvloede wil ik erop wijzen dat er niet zoiets bestaat als de migrant of de
migrantenschrijver, als ware het een universele categorie.
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literaire productie met betrekking tot de Nederlandse letteren. De literaire instituties in
dit veld zijn niet alleen bepalend voor de (h)erkenning van literaire kwaliteit, zoals lang
is gedacht, maar sturen de beeldvorming ook door niet-literaire elementen aan te
wenden en kunnen mede op deze wijze het succes van een schrijver creëren.
Wat moeten we ons voorstellen bij dit proces? Op welke wijze ‘ontvangen’ deze
instituties literaire werken? Deze ‘ontvangst’ bepaalt in belangrijke mate de status of de
maatschappelijke erkenning van literaire werken. Bourdieu breekt met de traditionele
opvatting over kunst, de opvatting dat kunst een autonoom verschijnsel is dat haar
status uitsluitend dankt aan de intrinsieke waarde ervan. Bourdieu constateert dat het
beeld dat van kunst, of in dit geval literatuur, wordt geschapen tevens onder invloed
staat van een bepaalde culturele en sociale context waarbinnen de literaire instituties
ervoor zorgen dat wij een werk als ‘literair’ percipiëren of niet.98
Betekent dit dat de intrinsieke kwaliteit van literatuur dan van ondergeschikt
belang is? Men zou denken dat een zichzelf respecterend schrijver, uitgever of recensent
zal blijven afgaan op de artistieke kwaliteiten die in de literaire tekst zelf gelegen liggen.
Dit doen zij dan ook, maar niemand weet precies wat ‘artistieke kwaliteiten’ zijn, ze zijn
niet objectief meetbaar noch aanwijsbaar. Afgaan op ‘literaire kwaliteit’ betekent dus
afgaan op de eigen smaak van de zichzelf respecterende beoordelaar; hierin ligt de
institutionele rol van de beoordelaar besloten. De instituties bepalen op basis van hun
eigen subjectieve oordeel wat ‘wij’ als literatuur dienen te beschouwen.
De beoordeling of een werk wel of niet tot het literaire segment gerekend mag
worden en welke plek het inneemt binnen de hiërarchie van als literair bestempelde
werken, is geen constante, maar afhankelijk van critici en uitgevers die een
waardeoordeel over een werk uitspreken in een bepaald tijdsbestek. Binnen Bourdieus
culturele veld treden subvelden op, bijvoorbeeld het ‘veld van grootschalige culturele
productie’ (massacultuur) en het ‘veld van kleinschalige culturele productie’ (de
‘culturele elite’ met artistiek prestige), die voortdurend onderling strijden over waar de
scheidslijn ligt, waar de afbakening plaatsvindt. Economisch succes is overigens niet
alleen weggelegd voor wat hierboven als massacultuur wordt omschreven; wanneer een
prestigieuze literaire prijs wordt toegekend aan een roman van het ‘zwaardere literaire
segment’, kán deze toetreden tot het veld van grootschalige productie. Cultureel succes
wordt zo economisch succes. De verhoudingen zijn constant aan verandering
98

Bourdieu, Pierre. 1983. Op. cit. In: Randal Johnson (red.) 1993. Op. cit., 29-73.
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onderhevig; de bestempeling ‘literair’ heeft tenslotte geen eeuwigheidswaarde, geen
vastomlijnde definities. In dit onderzoek zal de aandacht voornamelijk naar het veld met
artistiek prestige uitgaan en zal zich daarbinnen beperken tot het veld van literaire
productie.
Thomas Vaessens illustreert met onderstaand citaat – dat de idee van een
‘tijdloze’ canon bekritiseert – dat verhoudingen in het literaire veld constant (zouden
moeten) fluctueren.
In werkelijkheid onderschreven zij [letterkundigen] met hun universeel veronderstelde
kwaliteitsnormen stilzwijgend een ‘tijdloze’ canon. [...]
Maar laten we de klok niet terugzetten [...] [en afrekenen] met een onzelfbewuste maar arrogante
houding die in een open en multiculturele samenleving een pijnlijk anachronisme was geworden.
Natuurlijk bestaat kwaliteit, alleen moet er onderhandeld worden over wat dat precies is. En wie
zich in die onderhandelingen beroept op de tijd- en contextloze schoonheid van weleer, die
saboteert elke vorm van gesprek. [...]
[Ik geloof] dat het de moeite waard is [...] romans te verbinden met de levende wereld van
vandaag. De literatuur mag niet in een reservaat veranderen.99

In feite refereert Vaessens hier aan dezelfde tijdsgebonden culturele en sociale context
die, in de opvatting van Bourdieu, de status van literatuur beïnvloedt en hij stelt dat we
‘de tijd waarin letterkundigen dachten dat “kwaliteit” zich objectief liet vaststellen door
middel van grondige analyse’ achter ons moeten laten.
Bourdieu relativeert de idee van schrijver als ‘autonome uitvoerder van een
individueel scheppingsplan’, van de criticus als onafhankelijk expert, van de
literatuurliefhebber die de immanente/aangeboren eigenschap bezit om te bepalen wat
literair is en wat niet.100 Literatuur op zich beschouwt hij bijgevolg ook niet als
autonoom verschijnsel. De maatschappelijke status van literatuur ligt niet louter in de
literaire werken zelf verscholen, niet in hun intrinsieke kwaliteiten, eerder in de
beeldvorming rondom de werken opdat we gaan geloven dat iets van grote (literaire)
waarde is. Bourdieu noemt dit ‘de productie van geloof’:

99

Vaessens, Thomas. 2009. Op. cit., 7-8.
Bourdieu, Pierre. 1983. Op. cit. In: Randal Johnson (red.) 1993. Op. cit.
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[T]he sociology of [...] literature has to take as its object not only the material production but also
the symbolic production of the work, i.e. the production of the value of the work or, which
amounts to the same thing, of belief in the value of the work.101

Een hype is exemplarisch voor Bourdieus analyse: iets belangrijker maken dan het in
werkelijkheid is door een bombardement aan media-aandacht. Het resultaat kan zijn dat
men er werkelijk in gaat geloven: to believe the hype. Te denken valt bijvoorbeeld aan de
Frankfurter Buchmesse (de grootste boekenbeurs/vakbeurs ter wereld): hoe vaak hoort
men niet dat het op de beurs gonst van de geruchten dat een bepaald boek voor
opschudding zal zorgen, en zo ‘gehypt’ wordt? Instituties hebben het vermogen of de
macht om een hype rondom een kunstwerk of een literair werk te creëren.
Debutanten met een andere, nieuwe stijl moeten hun plek veroveren op het
literaire ‘toneel’. Zij moeten daartoe hun naam vestigen, erkenning krijgen, eventueel
een niche creëren. Bourdieu stelt, enigszins provocatief, dat wát men brengt als
nieuwkomer van ondergeschikt belang is aan het anders-zijn.102 In dit opzicht valt te
denken aan de hype die zich voordeed in de Boekenweek 2001 – ‘Het land van herkomst.
Schrijven tussen twee culturen’103: men beweerde dat het niet zozeer uitmaakte wat er
geschreven werd, als de schrijver maar van Marokkaanse origine was, dan scoorde je
boek. Simone IJben bevestigt dit in een interview in de Volkskrant in 2006: ‘Een paar jaar
geleden was het: je bent Marokkaan, dus je bent goed.’104
Een schrijverscollectief (Ernest van der Kwast, Steven Verhelst, Ronald Giphart,
Ingmar Heytze en Jacob van Duijn) wilde deze, in hun ogen overmatige aandacht voor
Marokkaanse schrijvers aan de kaak stellen en zij creëerden daartoe een fictieve
schrijver onder het pseudoniem Yusef el Halal. Ze verzamelden door hen geschreven
verhalen in de bundel Man zoekt vrouw om hem gelukkig te maken en publiceerden deze
in 2004 onder de wat lachwekkende schuilnaam.105 Het boek kwam vervolgens volop in
de belangstelling van de media te staan, waarschijnlijk ook omdat literaire critici een
‘addertje onder het gras’ vermoedden. Hoe dan ook, het schrijverscollectief kon zijn punt
Bourdieu, Pierre. 1983. Op. cit. In: Randal Johnson (red.) 1993. Op. cit., 37. Cf. Bourdieu, Pierre. 1986
(oorspronkelijke publicatie) ‘The Production of Belief: Contribution to an Economy of Symbolic Goods.’ In:
Randal Johnson (red.) 1993. Op. cit., 74-111.
102 Bourdieu, Pierre. 1986. Op. cit. In: Randal Johnson (red.) 1993. Op. cit., 106.
103 De boekenweek wordt ieder jaar georganiseerd door het CPNB, Collectieve Propaganda van het
Nederlandse Boek.
104 Simone IJben in: Schoonenboom, Merlijn. 2006 (30 maart). ‘Het klagerige is weg.’ de Volkskrant,
(kunstsupplement), 5.
105 El Halal, Yusef. 2004. Man zoekt vrouw om hem gelukkig te maken. Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar.
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maken: schrijvers met een Marokkaanse naam werden gehypt.106 Kennelijk ging het
eerder om het vernieuwende dan om de intrinsieke waarde van het werk. Dit betekent
niet dat het werk van schrijvers van Marokkaanse afkomst geen literaire kwaliteit zou
hebben gehad, ik wil louter benadrukken dat er een hype werd gecreërd.
Zo is ook de prestigieuze Booker Prize en de Prix Goncourt bijvoorbeeld in de
laatste decennia verhoudingsgewijs redelijk vaak richting zogenaamde ‘postkoloniale’
schrijvers gegaan: Kiran Desai, Aravind Adiga, (Booker Prize, respectievelijk 2006 en
2008), Atiq Rahimi en Marie NDiaye (Prix Goncourt, respectievelijk 2008 en 2009),
Abdellatif Laabi, Vénus Khoury-Ghata (Prix Goncourt de la Poésie, respectievelijk 2009
en 2011) en Fouad Laroui (Prix Goncourt de la Nouvelle, 2013). Men kan zich afvragen
of hier een bepaalde zakelijke strategie achter zit: ‘[T]he strategy of a multinational
corporate enterprise that seeks alternative markets in order to expand its own
commercial horizons.’107 Tegelijkertijd plaatst Huggan hier een kanttekening bij:
Postcolonial cultural production is profoundly affected, but not totally governed, by
commodification; it is frequently, but not invariably, subject to the fetishisation of cultural
difference; it is increasingly, but by no means irredeemably, institutionalised in Western
commercial and educational systems; its value is certainly shaped, but not rigidly determined, by
its contact with the global market (mijn cursivering, MN).108

Huggan relativeert hier Bourdieu: de instituties in het culturele veld zijn niet álles
bepalend, de bekroonde werken worden ook om hun literaire merites gewaardeerd.
In het geval van de Nederlandse Boekenweek 2001 ‘Het land van herkomst.
Schrijven tussen twee culturen’ zou je kunnen stellen dat er zeker een zakelijke strategie
in het spel was, ongetwijfeld (mede) ingegeven door de ontwikkelingen in het
buitenland, maar dat er daarnaast ook zeker sprake kan zijn of zelfs wás van de opkomst
Merolla, Daniela. 2009. ‘Poetics of Transition. Africa and Dutch Literary Space.’ In: E. Bekers, S. Helff &
D. Merolla (red.) Matatu 36. Amsterdam/New York NY: Rodopi, 47.
De vrouwelijke tegenhanger van Yusef el Halal is (hoogstwaarschijnlijk) Samira Atari, alhoewel het
überhaupt de vraag is of er een vrouw achter het pseudoniem schuilt. Haar werk Verkeerd verbonden werd
in 2006 uitgegeven door Oscar van Gelderen bij Rothschild & Bach. Er werd niet zo veel ruchtbaarheid aan
gegeven als bij de bundel van El Halal; de Leeuwarder Courant zinspeelde echter wel op een zogenaamde
hoax. Santen, Kirsten van.‘Schrijfster uit Kootstertille is mogelijk stunt.’ Web:
http://www.dekrantvantoen.nl/vw/article.do?id=LC-20060817NO01001004&vw=org&lm=samira%2Catari%2CLC (31-08-2015)
Santen, Kirsten van. ‘Debutante achter “sluier van onbekendheid”.’ Web:
http://www.dekrantvantoen.nl/vw/article.do?id=LC-20060817NO01009010&vw=org&lm=samira%2Catari%2CLC (31-08-2015)
107 Huggan, Graham. 2001. Op. cit., xii.
108 Ibidem, 27.
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van een generatie talentvolle Nederlandse schrijvers van, in het bijzonder, Marokkaanse
origine.
§3

DE ROL VAN DE LITERATUURKRITIEK

De opvatting dat onze kijk op ‘literatuur’ in belangrijke mate onder invloed staat van de
institutie literatuurkritiek, wordt in het navolgende uitgewerkt. De kritiek bevindt zich
in de beginfase van de ‘waarderingsketen’: hoe andere instanties en personen die zich
met literatuur bezighouden tegen een tekst of boekwerk aankijken – ongeacht of dit de
productie, de distributie of de consumptie betreft – wordt door de literaire critici
aangestuurd. Hoewel de nadruk op het belang van de literatuurkritiek terecht is, moet
hierbij wel een kanttekening worden geplaatst: de uitgeverij heeft als gatekeeper – die
bepaalt of iets überhaupt wordt gepubliceerd of niet – in de beginfase een nog
belangrijker rol.
De literatuurkritiek ‘maakt’ of ‘kraakt’ het werk dat dingt naar literaire status en
ze zorgt voor een eerste aanduiding van een bepaalde stroming of trend. De critici
bepalen in een bepaald tijdsbestek welke werken tot de literatuur behoren en welke
plek ze in de literaire rangorde innemen; de literaire status en de onderlinge hiërarchie
liggen dus niet voorgoed vast. Het is goed te beseffen dat ook de literaire kritiek zelf niet
door de tijd onaangetast blijft. Zo is er nu de opkomende trend van internetrecensies die
in elk geval in aantal concurreren met de krantenrecensies.109
Het waardeoordeel van de literatuurkritiek is zwaarwegend. Het bepaalt onder
andere voor een deel het beleid van een uitgeverij (of het een auteur wordt gegund om
een oeuvre op te bouwen, hoe een auteur in de markt wordt gezet, welke begeleiding hij
krijgt), in hoeverre juryleden van literaire prijzen en subsidiegevers notie nemen van
een bepaald werk of een bepaalde auteur, hoeveel aandacht boekhandelaren opwekken
en zo potentiële kopers aanzetten tot de aanschaf van een boek. Het oordeel van de
kritiek wordt door andere instituties dus nauwlettend in de gaten gehouden en zij geven
deze eerstgenoemde institutie daarmee legitimeringsbevoegdheid: de mogelijkheid om
met een zekere mate van autonomie meer of mindere literaire kwaliteit toe te kennen.
Alle vormen van kritiek – de journalistieke critici, essayisten en academische
literatuurbeschouwers – hebben in de optiek van Bourdieu hetzelfde doel of effect: de
109

Cf. Etty, Elsbeth. 2011. ABC van de literaire kritiek. Amsterdam: Uitgeverij Balans, 24.
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onderlinge hiërarchie van literaire werken. De verschillende kritiekbeoefenaars vullen
elkaar aan: wanneer zij alle drie positieve aandacht schenken aan een en dezelfde
publicatie, heeft het de potentie om als meesterwerk te worden bestempeld en aan de
literaire canon te worden toegevoegd.110 De academische literatuurbeschouwer heeft op
het terrein van literatuurkritiek de naam van meest autonome actor – de schijn dat hij
eventueel commerciële belangen dient is (nog) minder aanwezig dan bij de
journalistieke criticus van een krant of tijdschrift. Het prestige dat hij daardoor geniet
wordt echter getemperd door het feit dat hij het minst wordt gelezen.
Zoals vermeld, bevindt de journalistieke kritiek zich in de bepalende beginfase
van de ‘waarderingsketen’; zij bepaalt of een werk wel of niet in aanmerking komt voor
een recensie. Zonder aandacht in kranten, tijdschriften of in de digitale media is een al
dan niet literair werk vaak geen lang leven beschoren. Gerecenseerd worden is een
vorm van erkenning; er wordt daarmee een zekere mate van (literaire) waarde
toegekend. Dit is uiteraard niet het geval indien het werk slecht gerecenseerd wordt,
maar wat is beter: slecht gerecenseerd of helemaal niet gerecenseerd worden? Of, om
met de woorden van Lisa Kuitert te spreken, ‘liever een discutabel boek uitgeven, dan
helemaal géén’.111 Negatieve publiciteit is ook publiciteit. Een soortgelijke gedachte
moet Oscar van Gelderen, voormalig uitgever van de vroegere uitgeverij Vassallucci
hebben gehad toen hij besloot om een citaat van de literatuurcriticus Arjan Peters uit
een slechte recensie van Khalid Boudou’s Het schnitzelparadijs in de Volkskrant te
gebruiken voor een advertentie. Van Gelderen licht toe:
Khalid Boudou had bij het uitkomen van Het Schnitzelparadijs prachtige recensies, maar Arjan
Peeters van De Volkskrant [sic] schreef een slechte recensie en vroeg zich af of andere
recensenten iets in hun ogen hadden. Wij hebben toen een paginagrote advertentie in Vrij
Nederland [sic] geplaatst met een hele lijst van fantastische quotes uit recensies. Plus die van
Arjan Peeters [sic]. En daaronder: ‘Wie heeft er iets in zijn ogen? Al die recensenten of Arjan
Peeters [sic]?’112

Rees, C.J. van. 1983. ‘How a literary work becomes a masterpiece. On the threefold selection practised
by literary criticism.’ Poetics 12, 4-5: 397-417.
111 Kuitert, Lisa. 2002. De waarde van woorden. Over schrijverschap. Oratiereeks Faculteit der
Geesteswetenschappen. Amsterdam: Vossiuspers UvA, 21.
112 Van Gelderen in: Kwast, Ernest van der. 2004 (oktober). ‘Interview Oscar van Gelderen: directeur
Vassallucci. Een beetje raar, een beetje herrie, een beetje wild.’ Web:
http://www.komjeook.org/4220/nl/interview-oscar-van-gelderen-directeur-vassallucci (januari 2012).
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Van Gelderen refereert hier aan de volgende zinsnede van Arjan Peters in diens recensie
van Het schnitzelparadijs die dwars inging tegen het positieve geluid van andere
recensenten: ‘Om dit dwarrelproza fris te noemen, moet je stront in beide ogen hebben.’
Peters vond:
Het schnitzelparadijs is een dartel boek over een jongen die leven in de brouwerij brengt, of liever
gezegd: die de brouwerij in zijn eigen leven brengt. Helaas kan Nordip [de protagonist, MN] zijn
goedgemutstheid niet een hele roman lang op de lezer overbrengen, te meer omdat die dartelheid
gepaard gaat met nieuwvormingen en woordcombinaties die niet zozeer getuigen van een
poëtische gave, maar veeleer slordig of lelijk zijn.113

Van Gelderen gaf Peters door middel van zijn eigenzinnige marketing, waar hij als
uitgever bekend om staat, een koekje van eigen deeg.
§ 3.1 DE (ON)AFHANKELIJKHEID VAN DE LITERAIR CRITICUS
Dat de individuele criticus autonoom en onafhankelijk kán handelen, blijkt niet alleen uit
het feit dat hij zijn oor niet sterk laat hangen naar de commercie, maar ook uit de
verschillende meningen tussen de critici onderling. Sommige meningsverschillen nemen
zelfs polemische vormen aan. Zo is het hierboven genoemde citaat van Arjan Peters uit
de Volkskrant een rechtstreekse provocatie aan het adres van onder anderen Pieter
Steinz en een reactie op de juist zeer lovende recensie door laatstgenoemde van Het
schnitzelparadijs in het NRC Handelsblad. Steinz schreef:
[Een] verbluffende debuutroman […]Het grootste deel van het boek is even geestig als dynamisch
[…] Het is een onuitroeibare Hollandse gewoonte om een verrassend debuut van eigen bodem te
relativeren met een aantal kritische noten. Laten we in het geval van Het schnitzelparadijs een
uitzondering maken: de 26-jarige Khalid Boudou heeft een roman geschreven die niet alleen
boven het Nederlandse maaiveld uitsteekt, maar die ook in internationaal perspectief de zeis kan
weerstaan.114

Steinz was overigens niet de enige criticus die zich zeer positief uitliet over Het
schnitzelparadijs, meerdere critici waren positief gestemd, ook Erdal Balci (Trouw):

Peters, Arjan. 2001 (16 maart). ‘De dromelarijen van pannenboy Sopkop.’ de Volkskrant.
Steinz, Pieter. 2001 (2 maart). ‘Erwtensoep en maneschijn. Verbluffende debuutroman van Khalid
Boudou.’ NRC Handelsblad.
113
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Het heeft lang geduurd, het wachten op allochtoon talent. Enkele jaren geleden zag ik een eerste
lichtpuntje: Hafid Bouazza, die zou het kunnen zijn. Nu weet ik het zeker. Ik heb de naam, hij
schijnt vol in mijn woonkamer, als een zon. Hij heet Khalid Boudou. […] [Boudou] schrijft zinnen,
ontsproten aan een fontein van talent en klaterend taal- en denkplezier.115

Zou Arjan Peters zich van de andere recensenten hebben willen onderscheiden door met
een negatieve recensie dwars tegen alle andere goede recensies in te gaan?
Een recensent moet te allen tijde de schijn vermijden dat hij een commercieel
belang dient; hij dient autonoom en onafhankelijk te zijn. Dit wil echter niet zeggen dat
critici zich niet laten sturen. In hun keuze van en in de uitspraken die ze doen over
auteurs en hun literaire werken, laten critici zich in grote mate beïnvloeden door de
waarden, opvattingen, gewoontes en gedragscodes (de zogenaamde institutionele
spelregels) die binnen de literair(kritisch)e context gelden.
Elke criticus heeft in feite een eigen poëticale opvatting over de vraag of een werk
als (hoogstaande) literatuur kan worden beschouwd of niet. Ook al zijn er wel bepaalde
kenmerken en literaire technieken geformuleerd in de literatuurwetenschap (denk aan
perspectief, plot, verteltechniek, karakterontwikkeling en spanning), het is aan de
criticus om te oordelen of ze werkelijk aanwezig zijn, van wezenlijk belang zijn en op de
juiste wijze zijn toegepast. Wouter de Nooy bevestigt deze invloedrijke, niet-objectieve
rol van de literatuurkritiek:
De recensent evalueert nieuwe werken zonder over een theoretisch onderbouwd analyseinstrument te beschikken. De ontwikkeling en toepassing van dit instrument wordt overgelaten
aan de academicus. Niettemin ontstaat er door de activiteiten van de recensenten wel een beeld
van de kwaliteit en artistieke kenmerken van het literaire werk. Na verloop van tijd neemt de
academicus dit beeld grotendeels over en gaat hij theorieën opstellen om het te
rechtvaardigen.116

In De Nooys optiek reikt de invloed van de critici dus zelfs tot binnen de academische
gelederen.
De literaire kritiek heeft in de praktijk, ondanks de eventueel verschillende
literatuuropvattingen en beoordelingscriteria, toch vaak aandacht voor dezelfde werken
en presenteert in veel gevallen eenzelfde beeld van een werk wat betreft de aard en de
Balci, Erdal. 2001 (10 maart). ‘Zijn naam schijnt als een zon in mijn kamer.’ Trouw.
Nooy, Wouter de. 1993. Richtingen & Lichtingen. Literaire classificaties, netwerken, instituties.
Proefschrift Katholieke Universiteit Brabant. [Rotterdam:] Erasmus Universiteitsdrukkerij, 5. Web:
https://pure.uvt.nl/portal/files/1209210/3955521.pdf (31-08-2015).
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(literaire) kwaliteit. Deze overeenstemming wordt zowel door de kritiek zelf als
daarbuiten gezien als bewijs van haar deskundigheid en betrouwbaarheid. Dit lijkt op
gespannen voet te staan met de autonomie en onafhankelijkheid – waar de critici zich op
laten voorstaan – die soms uitmonden in zeer verschillende meningen. Susanne Janssen
geeft in haar onderzoek In het licht van de kritiek echter aan dat juist de (schijn van)
onafhankelijkheid van de critici ervoor zorgt dat een bepaalde consensus over een werk
als deugdelijk wordt gezien.
De angel in het voorgaande is dat het onafhankelijke karakter van de literaire
kritiek valt te betwijfelen. Critici houden elkaar namelijk goed in de gaten, lezen elkaars
opinies en recensies en verwijzen, direct of indirect, naar elkaars uitspraken. Dit proces
wordt door Bourdieu aangeduid met de term orkestratie: de oordelen van kunstkenners
lijken geleidelijk aan op elkaar te worden afgestemd als zouden ze eenzelfde partituur
volgen. Critici lijken geneigd zich te conformeren aan de algemeen heersende
opvattingen in de literatuurkritiek. Toch komt het ook voor dat ze hiervan afwijken;
critici willen zich graag profileren, zich onderscheiden van collega’s en vellen hiertoe
een afwijkend oordeel over een werk. Het minste ‘risico’ lopen critici wanneer ze dit
doen bij debutanten of bij auteurs die hun naam nog niet echt gevestigd hebben en van
wie nog niet een ‘algemeen heersend beeld’ is gevormd. Ze zetten hierbij niet alleen de
reputatie van de auteur op het spel – indien het afwijkend oordeel negatief is – maar ook
die van henzelf. Hierbij valt wederom te denken aan de negatieve recensie van Arjan
Peters (de Volkskrant) over Het schnitzelparadijs van Khalid Boudou, maar ook aan
bijvoorbeeld de negatieve recensie van Rogi Wieg (Het Parool) over het debuut Mijn
vormen van Stitou waarmee hij eveneens sterk afweek van zijn jubelende collegarecensenten. Wieg schreef: ‘Over het algemeen wordt dit gehakkel als authentiek
beschouwd. Waarom? Omdat men in de grachtengordel nog nooit een echte Marokkaan
van dichtbij heeft gezien?’117
Men zou de collega-recensenten van de literair criticus zijn klankbord kunnen
noemen. Juist het feit dat literaire critici/recensenten zich begeven op een werkterrein
zonder vastomlijnde beoordelingscriteria, maakt eventuele bijval van collega’s zo
belangrijk; het is een soort bevestiging en neemt de onzekerheid weg waarmee zij te
kampen hebben als pioniers, als eersten die een deskundig oordeel moeten vellen. Hier
Wieg, Rogi. 1995 (13 januari). ‘Heeft de grachtengordel wel eens een echte Marokkaan gezien?’ Het
Parool.
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wringt opnieuw de sterke afhankelijkheid met het zelfstandige karakter dat een criticus
moet uitstralen. Je bent overgeleverd aan het oordeel van diegenen met wie je
tegelijkertijd een concurrentiestrijd voert; veel bijval van collega’s zal immers de status
van de criticus vergroten.
De vraag die rijst is of de uitspraken van collega’s, de concurrentiestrijd in
gedachten hebbende, wel zuiver/waarheidsgetrouw zullen zijn. Elsbeth Etty reageert in
een interview zeer stellig op de vraag of onafhankelijkheid en onpartijdigheid wel
mogelijk is. Ben je in feite niet bezig je eigen positie op het literaire veld te verbeteren
(conform Bourdieus visie)? ‘Daar houd ik mij helemaal niet mee bezig als ik een stuk
schrijf’, luidt het even bondige als voorspelbare antwoord van Etty.118
§ 3.2 VERSCHILLENDE LITERATUUROPVATTINGEN BINNEN DE LITERATUURKRITIEK
De ‘autonomistische’ literatuuropvatting geniet nog altijd het meeste aanzien binnen de
literatuurkritiek, alhoewel het contextualiseren van een tekst ook erg in zwang is.119 Bij
de ‘autonomistische’ benadering wordt de tekst an sich als uitgangspunt genomen en de
tekstanalyse vormt de basis voor de beoordeling van het werk. ‘Oorspronkelijkheid’
vormt in meerdere opzichten een sleutelwoord in dit proces. Ten eerste wordt de auteur
in kwestie beoordeeld op de al dan niet aanwezige oorspronkelijkheid, ofwel
vindingrijkheid, originaliteit. Ten tweede wordt de recensent zelf geacht ‘oorspronkelijk’
te zijn – hoezeer verwerkt hij een ‘eigen’ visie in zijn oordeel? In beide gevallen geldt:
hoe meer oorspronkelijkheid, hoe beter.
‘Intentionele’ argumentatie wordt – onder invloed van de expressieve
literatuuropvatting – door de literair recensenten ook veel gehanteerd. Dit houdt in dat
de bedoelingen van de auteur bij de interpretatie van een werk worden betrokken.

Elsbeth Etty in: Boer, Tom de. 2009 (december /januari). ‘Kwaliteit als redmiddel. Elsbeth Etty over de
crisis in de literaire kritiek.’ Babel (het maandblad van de Faculteit der Geesteswetenschappen aan de
Universiteit van Amsterdam) 17: 4-6.
119 Het belang dat tegenwoordig aan contextualisering wordt gehecht, wordt ook opgemerkt door taal- en
literatuurwetenschapster Heynders: ‘[H]et accent op “de wereld om de teksten heen” kunnen opgevat
worden als symptomen van de verschuiving van het paradigma van autonomie naar contextualiteit.’
Heynders, Odile. 2004. ‘Lijnen en geleidelijkheid. Theorie en praktijk van de literatuurgeschiedschrijving
in Nederland.’ In: ‘Gij letterdames en gij letterheren.’ Nieuwe mogelijkheden voor taalkundig en letterkundig
onderzoek in Nederland. Verkenningen 6. Amsterdam: Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen (KNAW), 52.
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Alhoewel dit indruist tegen de strikte ‘autonomistische’ benadering, wordt de auteur als
bron van informatie zeker niet buiten beschouwing gelaten.120
Zoals gezegd moet een criticus ‘origineel’ zijn in zijn beoordeling, een eigen
visie/invalshoek presenteren. Een gedreven criticus probeert eveneens om als eerste
een recensie te schrijven over een recent gepubliceerd werk – én dit geldt in sterke mate
voor een debuut. Hiermee kan hij zichzelf ‘op de kaart zetten’ en prestige vergaren.
Bij het contextualiseren van een tekst kan men denken aan de aandacht van de
criticus voor biografische gegevens van de auteur. Sommige critici betrekken deze bij de
beoordeling/analyse van een werk, terwijl andere critici dit, als buitentekstueel element,
absoluut afkeuren. Dit is bij de recensies van migrantenschrijvers in het algemeen en
van Nederlands/Vlaams-Marokkaanse schrijvers in het bijzonder, een interessant
gegeven; voor veel Nederlandse critici leek het, toen de Nederlands-Marokkaanse
auteurs midden jaren negentig hun opwachting maakten, welhaast een onmogelijke
opgave niet te refereren aan de etnische achtergrond van de schrijver.
Pauwke Berkers heeft gekeken naar de rol van de (onder andere) Nederlandse
literaire kritiek en haar aandacht voor etnische diversiteit, voor ethnic minority
authors.121 Daarnaast heeft hij in samenwerking met Janssen en Verboord onderzocht
hoe vaak in Nederlandse dagbladen de etnische achtergrond van in het bijzonder
Nederlands-Marokkaanse schrijvers wordt belicht/besproken.122 Aangezien zij hier
uitgebreid onderzoek naar hebben gedaan – op basis van 127 recensies in de tijdspanne
1995-2009123 – zal ik geen apart hoofdstuk wijden (dat zou een herhaling van zetten
zijn) aan de literaire kritiek en haar aandacht voor de afkomst van NederlandsMarokkaanse schrijvers, wat het ‘etnisch labelen’ van deze auteurs in de hand werkt in

Hierbij valt te denken aan de literaire voorkeur van een auteur: wat zijn zijn favoriete boeken en/of
auteurs? Hoe omschrijft hij zelf zijn stijl? Wat is zijn persoonlijke geschiedenis?
121
Berkers, Pauwke. 2009. Op. cit.
122 Berkers, Pauwke, Susanne Janssen & Marc Verboord. 2010. Op. cit. Hun specifieke keuze voor
Nederlands-Marokkaanse, en bijvoorbeeld niet Nederlands-Turkse, auteurs wordt niet toegelicht. Het feit
dat er beduidend meer schrijvers zijn van Marokkaanse afkomst in de Nederlandse letteren zal hier
ongetwijfeld meegespeeld hebben; het aantal recensies met betrekking tot deze auteurs is om deze reden
ook veel groter, op basis waarvan men gedegen conclusies kan trekken. De schrijvers die zij betrekken in
hun onderzoek zijn: Sahar, El Bezaz, Bouazza, Benali, Novaire, El Haji, Boudou, Bahara en Bijjir.
123 Naima El Bezaz en Hans Sahar debuteerden beiden – als eerste schrijvers van Marokkaanse afkomst
met literaire aspiraties – in 1995 met een roman; poëzie (Stitou en Laroui) wordt in het onderzoek van
Berkers et al. niet meegenomen. De dagbladen die zij in het onderzoek betrokken hebben, zijn: de
Volkskrant, NRC Handelsblad, Trouw, Het Parool, Algemeen Dagblad, De Telegraaf, Nederlands Dagblad,
Financiële Dagblad en veertien regionale kranten.
120
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de literaire wereld.124 De onderzoekers noemen dit – het veelvuldig verwijzen naar deze
schrijvers als groep- in navolging van Hogg & Abrams, een accentuation effect:
de literaire overeenkomsten binnen het werk van Marokkaanse minderheidsauteurs worden dik
aangezet, waarbij men afgaat op de gemeenschappelijke etnische achtergrond en niet zozeer op
het werk zelf.125

Ik zal de bevindingen van Berkers et al. hier kort weergeven. Zij constateren dat bijna de
helft van de onderzochte recensies (47,2 procent) minstens één referentie naar de
etnische achtergrond van de gerecenseerde schrijver bevat. Wanneer je naar de vroege
recensies uit de jaren negentig kijkt, bij het prozadebuut, is dit percentage nog veel
hoger (71,9 procent). Eveneens signaleren de onderzoekers dat de Nederlandse
recensenten laatstgenoemde schrijvers classificeren ‘als behorende bij een etnisch
andere groep’ (er wordt bijvoorbeeld vermeld dat een auteur onderdeel uitmaakt van de
‘Marokkaanse garde’). Vervolgens geven zij aan dat in de loop der tijd de ‘etnische
minderheidslabels’ en vergelijkingen met andere ‘etnische minderheidsschrijvers’
afnemen, wat als een proces van grensverschuiving kan worden aangewezen. Dit proces
van boundary shifting is niet gelijk aan dat van grensoverschrijding (boundary crossing);
het verschil wordt door Berkers et al. als volgt omschreven:
In het […] geval [van grensoverschrijding] zouden veranderingen in classificatie zich in de loop
van de carrière van auteurs voordoen (wat duidt op individuele assimilatie in het veld); in het […]
geval [van grensverschuiving] vinden veranderingen plaats in de loop van de tijd [onafhankelijk
van de fase waarin de carrière van de betreffende auteur zich bevindt, MN] (wat wijst op de erosie
van etnische grenzen op het niveau van het literaire veld) (mijn cursivering, MN).126

Het laatste proces van grensverschuiving heeft dus niet betrekking op een individuele
schrijver, maar op ‘etnische minderheidsauteurs’ als groep. Wanneer dit zich voordoet,
zou je kunnen stellen dat de auteurs in kwestie opschuiven naar wat ik – met gebrek aan
een goede Nederlandse term – zal aanduiden als de literaire mainstream. Een verklaring
die Berkers et al. geven voor deze verschuiving is dat het groeiend aantal ‘etnische
minderheidsauteurs’ een bepaalde mate van gewenning veroorzaakt waardoor men het
Het tijdsbestek van het onderzoek van Berkers, Janssen & Verboord komt nagenoeg overeen met de
periode (1994-2010) waar ik me op richt in deze studie.
125 Hogg, M.A. & Abrams, D. 1988, geciteerd door Berkers, Pauwke, Susanne Janssen & Marc Verboord.
2010. Op. cit., 306.
126 Berkers, Pauwke, Susanne Janssen & Marc Verboord. 2010. Op. cit., 305.
124
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niet meer juist of interessant vindt om de nadruk op de achtergrond van de schrijver te
leggen: het ‘nieuwe’ is er tenslotte vanaf.
Ten slotte stellen Berkers et al. vast dat ‘uitgevers [etnische] classificaties actief
kunnen suggereren door middel van biografische informatie op de boekomslag’. Ook kan
de thematiek van een boek, wanneer deze in verband kan worden gebracht met de
etnische achtergrond van de schrijvers, zulke classificaties in de hand werken, evenals
de reputatie van de uitgever van een literair werk; wanneer deze bekend staat als een
‘etnische minderheidsuitgever’ zullen etnische labels sneller gehanteerd worden. Zou
het achterwege laten of minder prominent maken van deze biografische elementen,
kunnen bijdragen aan een zogenaamde boundary shift? De vraag of dit proces zich heeft
voorgedaan bij Nederlandse schrijvers van Marokkaanse origine zal met name in
hoofdstuk 5, waarin enkele boekomslagen van literaire werken van NederlandsMarokkaanse schrijvers – steekproefsgewijs – onder de loep worden genomen, verder
worden ondergezocht.
Vlaamse schrijvers van Marokkaanse afkomst, die tenslotte ook Nederlandstalig
zijn en door Nederlandse recensenten worden beoordeeld, zijn niet in het onderzoek
van Berkers et al. opgenomen. Hun onderzoek heeft een nationale insteek en houdt op
bij de grens van Vlaanderen. Deze auteurs begeven zich echter ook op het literaire
toneel in Nederland; de meesten worden door Nederlandse uitgevers, al dan niet in een
samenwerkingsverband met een Vlaamse uitgeverij, gepubliceerd en worden
onderworpen aan het oordeel van Nederlandse literaire critici; een grens trekken op
basis van nationaliteit lijkt in dit geval relevant noch gewenst. De crux ligt evenwel in
het volgende; de tijdspanne die onderzocht kan worden bij Vlaams-Marokkaanse
auteurs is zeer kort, slechts drie jaar (van de opkomst van de eerste schrijver – Omar B.
– in 2006 tot aan het laatst mogelijke kalenderjaar, 2009, dat de wetenschappers
volledig in hun onderzoek konden betrekken), bijgevolg is er geen vergelijking te
trekken tussen verschillende periodes en de bijbehorende recensies. Het moment van
debuteren ligt te kort in het verleden en de meeste schrijvers hebben nog geen
volwaardig oeuvre opgebouwd. Over boundary crossing (waarbij men zich richt op de
carrière van een individuele schrijver) kan aldus weinig zinnigs vermeld worden. Het
tijdsbestek is simpelweg te kort om tendensen te registreren en definitieve uitspraken te
doen. Daarbij komt dat het aantal schrijvers, hun literaire werken en de respectievelijke
recensies vrij beperkt zijn; conclusies op basis daarvan zijn lastig te trekken.
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Toch kan er in relatie tot de Vlaams-Marokkaanse schrijvers wellicht wel wat
gezegd worden over de door Berkers et al. geconstateerde boundary shift; wanneer deze
zich heeft voorgedaan bij de Nederlands-Marokkaanse schrijvers, i.e. de nadruk op hun
achtergrond neemt af door een bepaalde mate van gewenning, dan zou dat in principe
voor hun Vlaamse collega’s ook moeten gelden. Men zou kunnen verwachten dat het
door de Nederlandse literatuurkritiek niet als een ‘nieuw fenomeen’ wordt beschouwd.
Interessant is om na te gaan of ‘het nieuwe’, ‘het andere’ nog wel benadrukt wordt door
Vlaamse literaire critici. Nogmaals, het aantal schrijvers en de bijbehorende recensies
zijn gering, ik kan alleen enige op- en aanmerkingen optekenen – in een later stadium
zijn hier pas definitievere uitspraken over te doen.
Alle debuten die tot dusver zijn verschenen van Vlaams-Marokkaanse auteurs
zijn uitgegeven in de periode 2006-2010. (Dit laatste jaartal valt samen met de
tijdsafbakening van mijn onderzoek.) De enige twee schrijvers die enigszins een oeuvre
hebben opgebouwd, zijn Rachida Lamrabet (twee romans in 2007 (debuut) en 2011, één
verhalenbundel in 2008, losse verhalen en theaterteksten) en Fikry El Azzouzi (twee
romans in 2010 (debuut) en 2014, één novelle in 2013 en theaterteksten), de andere
vier schrijvers, Omar B., Malika Chaara, Nadia Dala en Naima Albdiouni, hebben het
vooralsnog bij hun debuut en enkele losse verhalen gelaten. Alle debuten, behalve die
van Omar B., zijn gerecenseerd in de Nederlandse en Vlaamse dag- en weekbladen127; in
het navolgende ga ik op basis van deze recensies (twintig in totaal) na in welke mate er
gebruik wordt gemaakt van zogenaamde etnische minderheidslabels.128
Vrouwland, het debuut van Rachida Lamrabet uit 2007, is gerecenseerd door
Trouw,

NRC

Handelsblad, De Morgen, Knack en De Leeswolf.129 Drie van de vijf recensies

bevatten minstens één referentie aan de etnische achtergrond van Lamrabet. Daarnaast
bevat één recensie (NRC Handelsblad) niet specifiek op Lamrabet gerichte etnische
minderheidslabels, maar dergelijke classificaties (‘allochtone schrijvers’, ‘auteurs van
Marokkaanse origine’) worden louter in het algemeen gebruikt in de introductie van de

Op zich is dit al een opmerkelijk gegeven, wanneer je je rekenschap geeft van de hoeveelheid nieuwe
boeken die er wekelijks – tientallen – uitkomen.
128 Ik gebruik de database LiteRom (NBD Biblion, Zoetermeer) als bron voor de in hoc casu verschenen
recensies in dag- en weekbladen. Deze database bevat de grootste verzameling recensies en artikelen over
Nederlandstalige literatuur, gepubliceerd in Nederlandse en Belgische dag- en weekbladen.
129 Niekerk, Annemarié van. 2007 (27 oktober). ‘Dromen van ‘vrouwland’ België.’ Trouw; Ducal, Charles.
2007 (21 november). ‘Een verhaal met een heel eigen kleur.’ De Morgen; Etty, Elsbeth. 2007 (14
december). ‘Verzet of berusting, dat is de vraag.’ NRC Handelsblad; Jacobs, Herman. 2008 (12 maart). ‘De
grote reis.’ Knack; Van Hulle, Jooris. 2008 (1 mei). ‘Vrouwland.’ De Leeswolf.
127
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recensie. Één recensie (Knack) bevat een – naar Berkers et al. – zogeheten
meerderheidslabel (‘de Antwerpse Rachida Lamrabet’) (mijn cursivering,

MN).

De

debuutroman Gezegend boven alle vrouwen van Malika Chaara, eveneens uit 2007, is
slechts door twee recensenten aan een literair kritisch oordeel onderworpen in De
Morgen en in Leesideeën Off Line.130 Alleen in de eerstgenoemde krant worden etnische
minderheidslabels gehanteerd: ‘allochtone witte schrijversraaf’ en ‘de Eeklose
Marokkaanse’.
Omwille van de chronologie en de verschaffing van een iets bredere
onderzoeksbasis vul ik deze opsomming aan met de recensies (negen in totaal) van
Lamrabets tweede werk, de verhalenbundel Een kind van God, uitgegeven in 2008. Ook
wat betreft deze verhalenbundel, is het beeld niet heel anders als bij haar debuut: van de
negen recensies bevatten vijf recensies minstens één verwijzing naar de etnische
achtergrond van de schrijfster.131 Er zit bovendien een referentie bij – naar de
terminologie van Berkers et al. – aan een andere ‘etnische minderheidsauteur’: ‘Met deze
schrijfster hebben de Lage Landen eindelijk hun eigen Ben Jelloun.’132 Waarom ik mijn
moeder de hals doorsneed, het debuut – ook uit 2008 – van Nadia Dala, dochter van een
Vlaamse moeder en een Marokkaanse vader én bekend als journalist en televisiemaker
in Vlaanderen, telt drie recensies (in Knack, De Standaard en Leesideeën Off Line).133
Alleen in Knack is een referentie te vinden aan haar afkomst: ‘schrijfster met
buitenlandse roots’.
130Leyman,

Dirk. 2007 (23 mei). ‘Duikvluchten.’ De Morgen; Van Hulle, Jooris. 2007 (31 december).
‘Gezegend boven alle vrouwen.’ Leesideeën Off Line. (Een cumulatieve database op cd-rom. Sinds januari
2000 verschijnt er ieder jaar een versie met circa 4300 recensies van Nederlandstalige boeken,
gepubliceerd door Vlabin-VBC (Vlaanderen). Ik kan niet nagaan wat de eigenlijke bron is – welk dag- of
weekblad – van deze recensie.)
131 De volgende vijf recensies van Een kind van God bevatten zogenoemde ‘etnische minderheidslabels’
m.b.t. Rachida Lamrabet: Ruyters, Jann. 2008 (29 november). ‘Tussen dommige en racistische
autochtonen.’ Trouw; Lansu, Alle. 2008 (3 december). ‘Hét tegengif voor vaak simplistisch debat.’ Het
Parool; Etty, Elsbeth. 2009 (9 januari). ‘De immigrant in al zijn facetten.’ NRC Handelsblad; De Standaard
introduceerde de ‘Leesclub over Rachida Lamrabets Een kind van God’ met vier afleveringen - ik beschouw
dit met het oog op een zuivere vergelijking als één recensie bestaande uit vier delen: 1) Berghmans, Eva.
2009 (6 februari). ‘Maagkramp.’ 2) Van den Broeck, Walter. 2009 (13 februari). ‘Langzaam of twee keer.’
3) Brems, Eva. 2009 (20 februari). ‘De ideale inleefreis.’ 4) Reynebeau, Marc. 2009 (27 februari). ‘Verschil
mag er zijn.’; Van der Auweraert, Johan. 2009 (1 maart). ‘Een kind van God.’ De Leeswolf.
Deze vier recensies van de verhalenbundel bevatten geen referenties aan de etnische achtergrond van de
auteur: Jacobs, Herman. 2008 (1 oktober). ‘Je mag niet aan de kant blijven staan.’ Knack; Berghmans, Eva.
2008 (10 oktober). ‘Passanten in de grootstad.’ De Standaard; Versteele, Jeroen. 2008 (15 oktober).
‘Verhalen met een wereldvisie.’ De Morgen; Serdijn, Daniëlle. 2008 (19 december). ‘Het program van de
verongelijkten uitgevent.’ de Volkskrant.
132 Lansu, Alle. 2008. Op. cit.
133 Hellemans, Frank. 2008 (29 oktober). ‘Sadistisch universum.’ Knack; Vervoort, John. 2008 (7
november). ‘Van godheid doordrenkte liefde.’ De Standaard; Mahmody, Susan. 2009 (31 december).
‘Waarom ik mijn moeder de hals doorsneed.’ Leesideeën Off Line.
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Het debuut van Naima Albdiouni uit 2009, Voyeur, is eveneens besproken in drie
recensies (in De Standaard, De Morgen en De Leeswolf).134 Slechts in het laatstgenoemde
tijdschrift staan verwijzingen naar de achtergrond van de auteur: ‘de VlaamsMarokkaanse Naima Albdiouni’ en ‘Marokko, het land waar de wortels van Albdiouni
liggen’. Het schapenfeest, de debuutroman van Fikry El Azzouzi uit 2010, stond meteen
behoorlijk in de belangstelling van de literaire kritiek; maar liefst zeven recensenten
vellen hun oordeel over het debuut.135 Wellicht is deze aandacht ingegeven door de
activiteiten van El Azzouzi als onder andere columnist bij Kif Kif, een interculturele
organisatie te Antwerpen. Opvallend is dat slechts één (De Morgen) van de zeven
recensies duidelijk verwijst naar de achtergrond van de auteur: ‘De 32-jarige Temsenaar
van Marokkaanse afkomst.’136 Bovendien gaat het hier om een combinatie van een
‘etnisch minderheidslabel’ (‘Marokkaanse’) en een ‘meerderheidslabel’ (‘Temsenaar’).
Verder wordt er in twee andere recensies (NRC Handelsblad en Trouw) nog
gebruikgemaakt van meerderheidslabels: respectievelijk ‘de Vlaamse debutant Fikry El
Azzouzi’ en ‘de Vlaming Fikry El Azzouzi’. Hierbij moet worden opgemerkt dat in dit
geval de toepassing van deze meerderheidslabels te maken zal hebben met het feit dat
Nederlandse dagbladen blijkbaar een onderscheid willen aanbrengen tussen
Nederlandse en Vlaamse auteurs, en dat deze labels dus niet automatisch een teken van
insluiting van de ‘ander’ behelzen.
De Nederlandse dagbladen gebruiken de etnische minderheidslabels net zo goed
als de Vlaamse kranten en weekbladen wanneer we de allereerste recensies in
ogenschouw nemen. De boundary shift lijkt in eerste instantie dus niet in dezelfde mate
op te gaan voor de Vlaamse schrijvers als voor de Nederlandse auteurs van
Marokkaanse origine, maar al snel is er wel een kentering te bespeuren. De mate van
gewenning die Berkers et al. als verklaring geven voor de afname van het etnisch labelen
bij de schrijvers uit Nederland, geldt aanvankelijk waarschijnlijk niet zozeer voor de
auteurs uit Vlaanderen. Dit heeft vermoedelijk te maken met: 1) de Vlamingen worden
Cloostermans, Mark. 2009 (3 april). ‘We eten onszelf op.’ De Standaard; Leyman, Dirk. 2009 (8 april).
‘Opgemerkte debuten van Naima Albdiouni, Joost Vandecasteele & Jolien Janzing.’ De Morgen; Mahmody,
Susan. 2009 (1 mei). ‘Voyeur: roman.’ De Leeswolf.
135 Vankersschaever, Sarah. 2010 (2 april). ‘Mijn ouders zullen mijn boek niet lezen.’ De Standaard;
Leyman, Dirk. 2010 (14 april). ‘Fikry El Azzouzi schrijft schertsende roman over Marokkaans offerfeest.’
De Morgen; Kort, Sebastiaan. 2010 (23 april). ‘Waarom spreek ik eigenlijk met een dood schaap?’ NRC
Handelsblad; Maris, Jeroen. 2010 (27 april). ‘Fikry El Azzouzi - Het schapenfeest.’ Humo; Waumans, Johan.
2010 (1 juni). ‘Het schapenfeest.’ De Leeswolf; Fahner, Nels. 2010 (5 juni). ‘Ernst in lichte verpakking.’
Trouw; Dessing, Maarten. 2010 (1 september). ‘Aandoenlijk opscheppertje.’ Knack.
136 Leyman, Dirk. 2010. Op. cit.
134
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toch als een aparte groep – en dus als anders en nieuw – gezien en 2) de
naamsbekendheid van deze schrijvers moet nog groeien. Hoe langer een bepaalde
auteur zich op het literaire toneel of in de media begeeft, hoe meer hij als een gevestigd
schrijver of household name in het literaire landschap zal worden beschouwd en hoe
minder etnische minderheidslabels zullen worden toegepast. Wederom benadruk ik hier
dat deze uitspraken een enigszins speculatief karakter hebben.
§ 3.3 HET SELECTIECRITERIUM
De keuze die de journalistieke literatuurkritiek maakt in de te recenseren werken uit het
gehele aanbod aan recente publicaties in een bepaald tijdsbestek, behelst een eerste
schifting en waardering. Deze kan bijdragen aan de vorming van een literaire canon
(afhankelijk van de eventuele bijval van de essayistische en academische
literatuurkritiek die volgt op de journalistieke). Dit zou men dus kunnen beschouwen als
een cruciaal selectiemoment. Een methode om na te gaan hoe de journalistieke kritiek
tot zijn keuze komt, is uitspraken van critici bestuderen waarin zij zich uitlaten over hoe
het selectieproces volgens henzelf in zijn werk gaat.137
Dan blijkt dat er in feite geen duidelijke lijn zit in de literair-kritische
selectieprocedure. Wel zijn er bepaalde punten die door de critici veelvuldig aangestipt
worden als richtinggevend: de nadruk op de autonomie van de criticus bij het
selectiemoment (externe factoren hebben volgens hen over het algemeen weinig tot
geen invloed); de werkimmanente kwaliteiten van de publicaties; het zogenaamde
‘Fingerspitzengefühl’, een soort talent dat je ontwikkelt en je als het ware naar de juiste
werken leidt. Er wordt door de respondenten toegegeven dat sommige buitentekstuele
factoren tot op zekere hoogte (onbewust) meespelen – denk aan ‘nieuwswaarde’, ‘naam
van de uitgever/auteur’ – maar de critici vinden dat gerechtvaardigd zolang de
intrinsieke kwaliteiten maar de boventoon voeren. Er zijn tenslotte ‘evidente’
kwaliteitsverschillen te vinden tussen de verschillende literaire publicaties, aldus de
literaire kritiek. Het citaat van Aad Nuis hieronder, destijds literair criticus, geeft weer
welke invloed de naam van de uitgever kan hebben:

Zie bijvoorbeeld: Thijssen, Wil. [1998.] Alle schrijvers hebben gelijk. Gesprekken met literaire critici.
Amsterdam/[Leuven]: Meulenhoff/Kritak.
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64

LITERAIRE GRENSBEWEGINGEN

Het gevaar bestaat dat allerlei criteria meespelen die niets met het boek zelf te maken hebben.
Sommige uitgeverijen hebben het vertrouwen bij een redactie dat ze geen rotboeken uitgeven. Er
bestaan ook uitgeverijen die soms rotzooi en soms goede boeken uitgeven. En dan zijn er nog
uitgeverijen die het dermate hebben verkorven bij de critici, dat hun boeken ongelezen in de grote
kast verdwijnen. Een uitgever die mij al aan een heleboel rotboeken heeft laten snuffelen, loopt de
kans dat ik hem een beetje oversla. Als De Arbeiderspers iets stuurt, denk ik: ze zullen wel een
reden hebben gehad om dit uit te geven.138

Literaire critici houden dus ook rekening met de reputatie van de uitgeverij die het werk
publiceert. Hoe meer prestige een literaire uitgeverij geniet, hoe sneller een criticus
geneigd is literaire kwaliteiten aan een werk toe te dichten? 139 Hiermee zou de invloed
die de uitgeverij als literaire institutie uitoefent, worden bevestigd. (Zie verder § 5 ‘De
rol van de uitgever.’) Op de vraag hoe de recensent een keuze maakt uit het literaire
aanbod, zegt Etty dat ‘de functie van kwalitatief goede literaire kritiek’ ten eerste
publieksvoorlichting betreft die onafhankelijk van welke instantie dan ook moet worden
uitgevoerd.
[…] je probeert de lezers erop te wijzen wat de moeite waard is. Dat is ook een van de redenen
waarom ik het een journalistiek vak vind, de selectie die je maakt moet een kwalitatief goede
selectie zijn. Je bent geen reclamejongen of -meisje. Dat wil zeggen dat je niet alleen aangeeft wat
wel de moeite waard is, maar ook dwars tegen de propaganda van een uitgeverij of andere
reclame in, laat zien waarom iets niet de moeite waard is. 140

Etty is niet de enige literair criticus die er zo over denkt; Wil Thijssen heeft in Alle
schrijvers hebben gelijk (1998) verschillende Nederlandse literaire critici geïnterviewd
die er min of meer hetzelfde standpunt op na houden.141
Het volgende citaat van Jaap Goedegebuure gaat in op de factor ‘nieuwswaarde’.
Dit citaat, evenals het hierboven genoemde citaat van Aad Nuis, doet overigens
vermoeden dat de intrinsieke kwaliteit niet altijd de boventoon voert.
Een recensent is journalist, hij zoekt nieuws […] Wat is nieuws? Een nieuw boek van een bekende
schrijver is nieuws, vandaar dat een boek van een bekende schrijver altijd wordt besproken, ook
al wordt het afgekraakt […] Dan krijg je de onbekende schrijver. De interessantste onbekende

Aad Nuis in: Kroonenberg, Yvonne. 1984 (18 augustus). ‘Hoe selecteert de criticus?’ Haagse Post, 36.
Janssen, S. 1997. ‘Reviewing as social practice. Institutional constraints on critics’ attention for
contemporary fiction.’ Poetics, 24, 275-297.
140 Elsbeth Etty in: Boer, Tom de. 2009. Op. cit.
141 Thijssen, Wil. [1998.] Op. cit.
138
139
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schrijver is de debutant. […] Uiteindelijk zijn er twee redenen om een debuut te bespreken: je
vindt het boek echt de moeite waard of je voelt de behoefte het hosanna-koor omtrent een debuut
tegen te spreken.142

Dat laatste deed de criticus Arjan Peters van de Volkskrant bij zijn recensie van Het
schnitzelparadijs. Je zou je kunnen afvragen of hij werkelijk een ander (negatief) geluid
liet horen op basis van steekhoudende literair-kritische argumenten ofwel intrinsieke
kwaliteitscriteria, óf dat hij louter het hosanna-koor wilde tegenspreken.
Ook het autonome karakter van het selectieproces wordt aan de kaak gesteld. De
rol die de commercie in steeds belangrijker mate in de pers speelt, tast de
onafhankelijkheid van de criticus aan. Een krant of tijdschrift zou bijvoorbeeld zijn oren
te veel laten hangen naar de commerciële banden die met een uitgeverij zijn
aangegaan.143 Te denken valt aan de samenwerkingsverbanden tussen J.M. Meulenhoff
en de Volkskrant (Nobelprijsbibliotheek, De Leeslijst) én tussen Prometheus en het

NRC

Handelsblad (Achter de schermen-serie). Het redactionele beleid van een dag- of
weekblad dat er voor een deel op gericht is om adverteerders (waaronder uitgeverijen)
tevreden te stellen, moet in dit verband ook genoemd worden.144
Zoals eerder vermeld, stelt Janssen dat bij het schrijven van een recensie, ofwel
het vellen van een oordeel, niet alleen de reputatie van de schrijver in de waagschaal
wordt gesteld maar ook die van de criticus. Immers, wanneer zijn oordeel voortdurend
afwijkt van dat van collega’s, zal zijn deskundigheid in twijfel worden getrokken. Dit
geldt ook voor het maken van de selectie; Janssen gaat er daarom van uit dat critici de
neiging zullen hebben om zich vooral te richten op schrijvers over wie al geoordeeld is
en die inmiddels een zekere literaire status hebben bereikt. Wil je echter niet als ‘laf’
criticus te boek staan en enig prestige verwerven, dan zul je je ook moeten uitspreken
over debutanten. Janssen veronderstelt dat de recensent zich in dit geval in belangrijke
mate richt op de reputatie van de uitgever van het debuut, om toch een bepaald houvast
te hebben wat betreft de literaire kwaliteit. Een gerenommeerde uitgeverij geeft toch
zeker geen pulp uit? Kortom: buitentekstuele factoren als de keuzes en oordelen van
andere critici en de faam van de uitgevers dienen mede als richtsnoer voor de criticus.
Jaap Goedegebuure in: Steijger, T. 1986. Het literaire proza-debuut in Nederland 1981-1984. Intern
rapport Faculteit der Sociale Wetenschappen. Tilburg: Katholieke Universiteit Brabant, 72-3.
143 Dijk, Nel van & Susanne Janssen. 2002 ‘De reuzen voorbij. De metamorfose van de literaire kritiek in de
pers sedert 1965.’ In: Jo Bardoel, Chris Vos, Frank van Vree & Huub Wijfjes (red.). Journalistieke cultuur in
Nederland. Amsterdam: Amsterdam University Press, 208-235.
144
Ibidem.
142
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§4

DE ROL VAN DE AUTEUR

De in de vorige paragraaf genoemde buitentekstuele factoren die van invloed kunnen
zijn op de keuzes die literaire critici maken in het aanbod van te recenseren werken,
wekken de indruk dat de rol van de auteur zelf weinig tot geen betekenis heeft. Eenmaal
binnen bij de literaire kritiek, dan blijf je binnen; eens afgewezen, altijd afgewezen, lijkt
het adagium. Critici lijken zich immers nogal te richten op de keuzes en recensies die
door collega-critici gemaakt zijn in een eerder stadium. Is de auteur werkelijk zo
machteloos? Of heeft de auteur wel degelijk mogelijkheden om invloed uit te oefenen op
de receptie van zijn werk? Susanne Janssen stelt zich in haar onderzoek In het licht van
de kritek de vraag of en hoe auteurs invloed kunnen uitoefenen op de mate van aandacht
die wordt gegeven aan hun werk. Ze ziet de auteur en de activiteiten die deze naast het
publiceren van het boek onderneemt als een belangrijke factor in dit opzicht.145
De invloed die een auteur kan uitoefenen op de beeldvorming van zijn werk en
zelfs op de beoordeling in welke literaire traditie hij wordt geplaatst, moet niet
onderschat worden. Hij wordt als de aangewezen persoon gezien om te beoordelen of
een literair-kritische uitspraak al dan niet juist is. Janssen zegt hierover: ‘De bijval van
de auteur voor de uitspraken van een criticus heeft daarom een niet te onderschatten
betekenis voor het gelijk ofwel de reputatie van de laatste.’146 Het onafhankelijke
karakter van deze bijval van de schrijver laat nogal te wensen over: de auteur
beoordeelt in feite zijn of haar eigen werk.
Andere activiteiten, naast het ‘grote literaire werk’, die een auteur onderneemt in
en buiten de literaire wereld kunnen de aandacht en waardering van de critici sturen.147
Ten eerste valt er te denken aan publicaties in literaire tijdschriften; op deze manier kan
een auteur de aandacht van de literaire kritiek en anderen werkzaam in de literaire
wereld vasthouden in een periode zonder grote literaire publicaties (zoals romans,
Janssen verwijst naar enkele studies om dit te staven: Boven, E.M.A. van. 1992. Een hoofdstuk apart.
‘Vrouwenromans’ in de literaire kritiek 1898-1930. Amsterdam: Sara/Van Gennep; Klautz, H. 1990. Tien
jaar literatuurkritiek. Een empirisch literatuursociologisch onderzoek naar de receptie van de romans van
Louis Ferron in de periode 1974-1984. Doctoraalscriptie Instituut voor Neerlandistiek, Universiteit van
Amsterdam; Rees, C.J. van. 1987. ‘How reviewers reach consensus on the value of literary works.’ Poetics
16, 3-4: 275-294; Rodden, J. 1989. The politics of literary reputation. The making and claiming of ‘St.
George’ Orwell. New York: Oxford University Press.
146 Janssen, Susanne. 1994. Op. cit., 31.
147 Ibidem, 79. Uiteraard blijft de publicatie van het ‘grote literaire werk’ op zich de basis vormen van een
al dan niet succesvolle schrijverscarrière.
145
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verhalen-, poëziebundels et cetera). Vanzelfsprekend moet de publicatie plaatsvinden in
een tijdschrift met een bepaald literair prestige, wil het enig effect hebben (en geen
nadelige uitwerking hebben).
Activiteiten als literaire lezingen en voordrachten, interviews, tv-optredens,
literaire debatten of polemieken kunnen een schrijver eveneens helpen om zich in de
kijker te spelen, zijn ‘zichtbaarheid’ te vergroten. Eveneens bieden zij hem de
mogelijkheid om duidelijk te maken wat zijn literaire opvattingen zijn en in welke
literaire traditie hij geplaatst wil worden. Zoals hierboven al vermeld, hechten critici
bewust of onbewust veel waarde aan de uitspraken van een auteur; als een schepper
van literatuur zal hij toch ook wel over de capaciteit beschikken om zijn literaire werken
een plek te geven in de literatuur?
Bovengenoemde activiteiten bieden de schrijver dus de mogelijkheid om richting
te geven aan de receptie van zijn werk. Hij kan reageren op wat de literaire kritiek over
zijn werk te zeggen had, eventuele ‘misverstanden’ rondom zijn persoon of zijn schrijven
de wereld uit helpen, de nadruk leggen op bepaalde aspecten (bijvoorbeeld
autobiografische bijzonderheden) of thema’s in zijn werk, zich toeleggen op een ander
literair genre (toneel, poëzie, film- of tv-scenario’s, literair vertalen) en zo aandacht
genereren. Een goed voorbeeld van een dergelijke sturing door NederlandsMarokkaanse schrijvers van de receptie van hun werk wordt in het navolgende
uitgewerkt.
In

lezen

&cetera.

Gids

voor

de

wereldliteratuur

geeft

Pieter

Steinz

Nederlandstalige fictieschrijvers een inbedding in de wereldliteratuur.148 Bij de
Nederlands-Marokkaanse schrijvers die in deze gids genoemd worden, Abdelkader
Benali, Hafid Bouazza, Khalid Boudou en Said El Haji, valt een zekere invloed te
ontwaren van de auteurs zelf.
Bouazza wordt onder het ‘LEES VERDER’-blokje geplaatst bij Vladimir Nabokov; zo’n
blokje geeft leessuggesties voor andere boeken die in stijl of onderwerp verwant zijn
aan de Amerikaanse schrijver van Russische origine – men kan zich afvragen of Steinz
Bouazza ook in dit blokje had neergezet als de schrijver zelf niet veelvuldig in de media
te kennen had aangegeven dat Nabokov een van zijn grote voorbeelden is. Bouazza in
Vrij Nederland (3 februari 2001):
Steinz, Pieter. 2004. lezen &cetera. Gids voor de wereldliteratuur. Amsterdam/Rotterdam:
Prometheus/NRC Handelsblad.
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Mijn broer gaf mij Heer, vrouw, boer [Nabokov] op mijn zestiende. Dat was pure betovering, pure
magie. Ik herlees zijn boeken voortdurend. Niet als ik aan het schrijven ben, dan raak ik
ontmoedigd.149

Piet Grijs vergeleek Bouazza in zijn recensie van Momo (Vrij Nederland, 16 mei 1998) al
met Nabokov. Het is dus de vraag wie deze link en plein public als eerste heeft gelegd; het
zou kunnen dat Grijs’ vergelijking Bouazza heeft aangemoedigd om de beroemde
schrijver herhaalde malen als bron van inspiratie te noemen in de media. Hoe het ook zij,
waar het hier om gaat is dat Bouazza de beeldvorming rondom zijn schrijverschap kan
beïnvloeden door zichzelf in verband te brengen met Nabokov.
Benali verschijnt in Steinz’ gids in een literair schema, in een rijtje samen met
Gabriel García Márquez en John Irving dat gelinkt wordt aan Salman Rushdie die het
middelpunt vormt van het schema. In hoeverre is deze indeling bepaald door de
bekentenis van Benali dat De duivelsverzen van Rushdie het zogenaamde ‘beslissende
boek’150 voor de Nederlands-Marokkaanse auteur was? Margot Dijkgraaf schrijft in de
NRC:

De duivelsverzen is voor Benali dat ene, overmoedige, vileine, ambitieuze boek dat alles heeft wat
een roman uit de laat-twintigste eeuw moet hebben. Dat het soms ook onverteerbaar is, hoort
erbij. Toch is Rushdie niet zijn grote voorbeeld.151

Benali zelf geeft aan:
Ik wil van invloeden vrij zijn. Rushdie is voor mij een stimulator en een groot humorist. Heel
kleine dingen tussen mensen laat hij heel mooi zien, maar tegelijkertijd zet hij het groteske erin.
De olifanten vallen bijna tussen de bladzijden vandaan, zo grotesk is het.152

Boudou verschijnt eveneens in een literair schema, in een rij waarin onder andere J.D.
Salinger ook wordt genoemd. Hierbij kan je dezelfde vraag stellen: heeft Boudou door
zelf Salinger als grote inspiratiebron te noemen in interviews deze plek veroverd?

Bouazza in: Lockhorn, Elizabeth. 2001 (3 februari). ‘Ik zou het leven willen dragen als een kroon.’ Vrij
Nederland, 28-31.
150 ‘Het beslissende boek’ was een rubriek in NRC Handelsblad.
151 Dijkgraaf, Margot. 2002 (8 februari). ‘“Rushdie is een schrijver van de menselijke komedie.” Het
beslissende boek van: Abdelkader Benali.’ NRC Handelsblad.
152 Benali in: Dijkgraaf, Margot. 2002. Op. cit.
149
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[vraag] Welk boek heeft jouw leven veranderd? [antwoord Boudou] The Catcher in the Rye van
Salinger bracht me als puber tot inkeer. Daarvoor had ik een hekel aan bedrukt papier. 153

Said El Haji vormt een uitzondering in deze opsomming; hij wordt in een literair schema
onder Maarten ’t Hart geplaatst die op zijn beurt weer aan Jan Wolkers – het middelpunt
van het schema – wordt gekoppeld. De vergelijking met ’t Hart en Wolkers heeft El Haji
zelf niet geopperd; de literaire kritiek heeft die parallel getrokken op basis van
overeenkomstige thematiek in hun werk (de verstikking van een streng godsdienstige
opvoeding). Toch kan je op basis van de andere drie hierboven genoemde voorbeelden
van Nederlands-Marokkaanse schrijvers het vermoeden uiten dat auteurs wel degelijk
zelf invloed uit kunnen oefenen op hoe ze ‘gepositioneerd’ worden op het literaire
toneel. De Nooy deelt dit vermoeden: ‘opmerkingen van de auteurs over hun eigen
literaire voorbeelden [wegen] in de praktijk vermoedelijk zwaar bij het bepalen van
literaire relaties en tekstuele overeenkomsten’.154
Ten slotte benadrukt Janssen in haar onderzoek in deze context het belang van
een relatienetwerk, het zogenaamde ‘sociale kapitaal’ van een schrijver. Een sociaal
netwerk is in het algemeen waardevol, maar vooral in de artistieke of literaire wereld
(die meestal een formele structuur of organisatie ontbeert). Gevoelens van
erkentelijkheid, respect en vriendschap kunnen van doorslaggevende betekenis zijn om
bepaalde doelen te bereiken – te denken valt aan publiceren in een literaire tijdschrift,
literaire subsidies toegewezen krijgen, zitting kunnen nemen in een literaire
adviescommissie. Hoe meer (invloedrijke) collega’s of personen je kent in het ‘literaire
wereldje’, hoe meer kans je maakt om je doelen te realiseren.
§5

DE ROL VAN DE UITGEVER

Aangezien de uitgever ook een actor van betekenis is in het literaire veld, wil ik in deze
paragraaf daar dieper op ingaan. De uitgeverij wordt traditiegetrouw altijd gezien als
een literaire institutie die zich bezighoudt met de materiële productie van literatuur,
maar zij draagt in feite voor een aanzienlijk deel ook bij aan de symbolische productie

[redactie] 2005. ‘7 vragen aan…’ Passionate 12, 1: 26. Khalid Boudou heeft eveneens in een gesprek met
de auteur in 2001 aangegeven dat Salinger’s The Catcher in the Rye een ‘beslissend boek’ in zijn leven was.
154 Nooy, Wouter de. 1993. Op. cit., 6.
153
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van literatuur.155 Onder symbolische waarde wordt verstaan: ‘[D]e toekenning van
eigenheid (eigenschappen) en kwaliteit (waarde) aan literaire werken, hun classificatie
(naar soort) en hun rangordening (in vergelijking met andere werken).’156 Oftewel nietstoffelijke aspecten die door literaire instituties als recensenten, jury’s en het onderwijs
worden toegekend. De materiële productie betreft de activiteiten ‘die in directe en
concrete zin tot een tastbaar boek leiden dat literatuur genoemd wordt, dus de
activiteiten van onder meer uitgevers, van schrijvers, van subsidieverstrekkers [...]’157.
Zoals uit onderstaand citaat blijkt, relateren Dorleijn en Van Rees de toegekende
kwaliteit aan het ‘boekproduct’ wel aan de door hen genoemde ‘kwaliteitsdimensies van
materiële producenten’, waarbij ze deze laatstgenoemden niét tot de symbolische
productie rekenen. Ze houden, met ander woorden, vast aan de geijkte indeling van
materiële productie (auteurs en uitgevers), distributie en symbolische productie
(literaire kritiek en literatuuronderwijs).158
Wat wordt waargenomen als de kwaliteit van een product blijkt [...] verbonden met
kwaliteitsdimensies van materiële producenten (het prestige van uitgeverijen), distributeurs
(eliteboekhandel tegenover boekenclub of kruideniers, benzinepompen en supermarkten),
symbolische actoren (gezaghebbende critici en gerenommeerde periodieken die hun recensies
publiceren) eerder dan met de vermeende intrinsieke eigenschappen van het betreffende werk. 159

Ook spreken Van Rees, Janssen en Verboord van een ‘verkapte toe-eigening van
kwaliteit’, waarmee uitgevers en distributeurs ‘eigenheid en kwaliteit’ toekennen aan
boeken door middel van bijvoorbeeld bepaalde promotiemiddelen (denk aan
signeersessies, de Boekenweek), een trend die ook wel wordt aangeduid met
‘commercialisering’.160 Hieruit blijkt dat de invloed van de uitgeverij in feite verder reikt
dan louter het terrein van de ‘materiële productie’.

155Deze

paragraaf is gebaseerd op het volgende artikel: Kuitert, Lisa. 2008. ‘De uitgeverij en de
symbolische productie van literatuur: een historische schets 1800-2008’. Stilet: Tydskrif van die Afrikaanse
Letterkundevereniging 20, 2: 67-87.
156 Dorleijn, Gillis J. en Kees van Rees. 2006. ‘Het Nederlandse literaire veld 1800-2000.’ In: Gillis J. Dorleijn
& Kees van Rees (red.) De productie van literatuur. Het literaire veld in Nederland 1800-2000. Nijmegen:
Uitgeverij Vantilt, 18.
157 Kuitert, Lisa. 2008. Op. cit.
158 Dorleijn, Gillis J. & Kees van Rees. 2006. Op. cit., 18-9.
159 Ibidem.
160 Rees, Kees van, Susanne Janssen & Marc Verboord. 2006. ‘Classificatie in het culturele en literaire veld
1975-2000. Diversificatie en nivellering van grenzen tussen culturele genres.’ In: Dorleijn Gillis J. & Kees
van Rees (red.) Op. cit., 265.
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Ik zou, in navolging van Kuitert (2008), willen stellen dat de uitgeverij –
conventioneel gezien als een materiële producent – ook onder de symbolische productie
kan worden geschaard. Kuitert bepleit:
[…] door uitgeverijen alleen met materiële productie te associëren, zou de misvatting kunnen
ontstaan dat een uitgeverij slechts als doorgeefluik functioneert, en anders niet. Dat is een te
simpele voorstelling van zaken. De literaire uitgeverij is behalve een machinerie die boeken op de
markt brengt, ook een smaakmaker, een stuurder, een setter van trends en stijlen waarmee ook
waardeoordelen worden geïnsinueerd, en draagt als zodanig evenzeer bij aan de symbolische
productie van literatuur.161

Overigens moet de functie van doorgeefluik niet worden gebagatelliseerd, immers:
alleen de manuscripten die worden geselecteerd door de uitgeverij, komen voor
publicatie in aanmerking, aldus Kuitert. De uitgever bepaalt of iets wordt uitgegeven of
niet en wordt daarom ook wel de ‘gatekeeper’ genoemd; degene die de literaire wereld
kan ontsluiten of de deur dicht kan gooien. De selectie alleen al van bepaalde
manuscripten – de ‘uitgeefbeslissing’ – draagt ‘bepaalde opvattingen over literatuur’
uit.162
Maar binnen de machinerie van de uitgeverij gebeurt meer: bij elk boek dat
wordt uitgegeven geeft zij het – gebaseerd op haar imago, haar prestige – ‘een
toegevoegde waarde’, een plek in de (literaire) hiërarchie mee.
De uitgeverij verstrekt een keurmerk, zou je kunnen zeggen, vergelijkbaar met de merken in de
kledingbranche: Een driedelig pak van Tommy Hilfiger heeft een heel andere uitstraling dan een
pak van Marks & Spencer, zélfs als materiaal en ontwerp vergelijkbaar zijn.163

Hoe verwerft een uitgeverij prestige? Experimentele debuten en doorwrochte poëzie
zijn in commercieel opzicht niet interessant voor een uitgever, maar ze getuigen wel van
een bepaalde literaire voorliefde of smaak met het aura van een elitair soort avant-garde
daaromheen. Dit aura ofwel prestige zorgt voor een reputatie die op haar beurt weer de
aandacht trekt van schrijvers, boekhandels en literair recensenten.

Kuitert, Lisa. 2008. Op. cit.
Rees, C.J. van en G.J. Dorleijn. 1993. ‘De impact van literatuuropvattingen in het literaire veld.
Aandachtsgebied literaire opvattingen van de Stichting Literatuurwetenschap.’ Den Haag: Stichting
Literatuurwetenschap, 4.
163 Kuitert, Lisa. 2008. Op. cit.
161
162
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Lezers richten zich niet zozeer op de uitgever bij het aanschaffen van een boek,
maar boekhandelaren doen dit wel wanneer zij een selectie van titels maken voor de
boekbestellingen die bij verschillende uitgeverijen worden geplaatst.164 Hoe meer
prestige een uitgeverij geniet, hoe sneller een kwaliteitsboekhandel geneigd zal zijn haar
boeken af te nemen en hoe waarschijnlijker het wordt dat deze goed geëtaleerd zullen
worden in de winkel. Zoals al eerder vermeld, letten literaire critici eveneens op ‘de
uitgever achter de auteur’ wanneer zij een literair werk recenseren. De uitgeverij is,
kortom, een grote speler in het literaire veld.
De institutionele rol van de literaire uitgeverij is nog niet eerder zo groot geweest als nu. Dat komt
waarschijnlijk doordat de belangen steeds groter worden, en de concurrentie – ook van andere
media – zwaarder. De uitgeverij heeft er daarom baat bij de mening en de smaak van het
leespubliek én van de critici zoveel mogelijk in de gewenste richting te sturen – zoals in elk
commercieel bedrijf overigens de gewoonte is. Hoe doet de uitgeverij dat? Waar manifesteert zich
die institutionele rol van tegenwoordig in?165

Uitgevers nemen voortdurend beslissingen over wie wel en wie niet de mogelijkheid
krijgt te publiceren. ‘De continuïteit van de uitgeverij vereist een regelmatige investering
in ‘jong talent’.’166 Het risico dat een uitgever daarbij loopt is veel groter dan bij een
gevestigde auteur. Hoe een werk van een nieuwkomer zal worden ontvangen is nog een
groot vraagteken, bij een reeds bekende schrijver geeft de eerdere receptie van zijn
werk al enige indicatie. Op basis waarvan maakt een uitgever of redacteur de afweging
een aspirant-schrijver uit te geven? Op basis van de literaire kwaliteit van het
schrijfwerk, zal het voorspelbare antwoord luiden. Maar andere beweegredenen zoals
persoonlijke voorkeur, een zeer subjectieve ‘eigen literaire maatstaf’167, de mogelijkheid
om een niche in de literatuur te creëren ofwel ‘nieuwe literatuur’ op de markt te
brengen en commerciële belangen zullen ook meespelen.
De Nooy spreekt van een groepsidentiteit bij producenten van literatuur,
bijvoorbeeld bij uitgevers. ‘Bij beginnende auteurs is de benoeming van een groep een
middel om ruimte voor zichzelf te creëren.’168 Om die reden ziet men nieuwe auteurs
dikwijls als groep met een manifest komen, zoals met de Maximalen of de Nieuwe
Nooy, Wouter de. 1993. Op. cit., 11.
Kuitert, Lisa. 2008. Op. cit.
166 Nooy, Wouter de. 1993. Op. cit.
167 Ibidem.
168 Ibidem.
164
165
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Wilden is gebeurd. Het is wellicht vanuit deze gedachte dat Oscar van Gelderen,
voormalig uitgever van de ter ziele gegane uitgeverij Vassallucci, de volgende uitspraak
heeft gedaan:
Ik wil [...] graag een clubgevoel ontwikkelen, zoals ik dat in Amerika ontdekte bij de
McSweeney’s-groep van schrijver Dave Eggers. Ze gaan privé misschien niet zo veel met elkaar
om, maar on stage zijn ze een collectief. Dat wil ik stimuleren bij Nederlandse auteurs, zonder
dwingend te zijn.169

Deze vorming van groepsidentiteit ligt in het verlengde van het streven naar
‘dominantie’ binnen een uitgeversfonds, wat voor een uitgeverij van belang is.
Dominantie houdt in dat bepaalde literatuur – bepaalde genres of stromingen – of
bepaalde auteurs een stempel drukken op een fonds door het relatief grote aandeel dat
deze daarin hebben. Dit stempel geeft de uitgeverij een zeker imago, een zekere plek in
de (literaire) uitgeverswereld. (Denk bijvoorbeeld aan de boekenserie ‘Derde Spreker
Serie’ van Novib in samenwerking met uitgeverij Het Wereldvenster, waar het
ideologische motief er dik bovenop lag.)
De uitgeverij zorgt ook voor een bepaalde ‘sturing’ door middel van de
zogenaamde paratekst. Gérard Genette definieert paratekst als ‘those liminal devices
and conventions, both within and outside the book, that form part of the complex
mediation between book, author, publisher, and reader: titles, forewords, epigraphs, and
publishers' jacket copy […]’.170 Je zou paratekst kunnen omschrijven als een middel om
de tekst in verbinding te brengen met een mogelijke lezer; een soort mediator tussen de
tekst en het potentiële lezerspubliek. Ook elementen als het voorplat en achterplat, het
eventuele omslag, de bindwijze en het papiersoort behoren tot de paratekst van een
boek. Het zijn de aspecten die een tekst omvormen tot een boek of literair werk, ‘in
order to present it, in the usual sense of this verb but also in the strongest sense: to make
present, to ensure the tekst’s presence in the world, its “reception” and consumption in
the form […] of a book’.171 Deze factoren kunnen de interpretatie en de literaire status
van een tekst beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan de illustratie die voor een omslag
gebruikt wordt, of aan een opschrift als ‘literaire thriller’.172
Oscar van Gelderen in: Boudou, Khalid. 2002 (december/ januari). ‘De Vassallucci’s’. Esquire 8: 92.
Genette, Gérard. 1997. Paratexts: thresholds of interpretation. Cambridge: Cambridge University Press.
171 Ibidem, 1.
172 Genette geeft aan dat paratekstuele elementen ‘can be situated in relation to the location of the text
itself: around the text and either within the same volume or at a more respectful (or more prudent)
169
170
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Yanick Lahens benadrukt deze sturende kracht van een literaire institutie, van
bijvoorbeeld een uitgeverij, als volgt: ‘[W]e are aware that it is increasingly the literary
institution (teaching, research, criticism, publishing) that subtends creation and not the
other way around.’173 Oftewel, de uitgeverij bepaalt in steeds grotere mate hoe een boek
(‘the creation’) op de markt wordt gebracht, de critici beïnvloeden de aandacht die een
literair werk krijgt, academici en het literatuuronderwijs in het algemeen kunnen een
bepaalde canonvorming in de hand werken; een boek verovert dus niet alleen op basis
van zijn inhoudelijke merites een bepaalde plek in de literaire wereld. Een uitgeverij
dirigeert een literair werk in een bepaalde richting met gebruik van paratekst of zoals
Richard Watts het formuleert: ‘the literary institution […] dictates the form that the
outside of the literary text will take, directing the text toward a particular readership and
a particular interpretation’ and ‘influenc[ing] the work’s reception’.174 Waar het
uiteindelijk om gaat bij een uitgeverij is de vraag hoe je de populariteit, de omlooptijd
van een boek en de winst die erop gemaakt zo veel mogelijk vergroot. Alle elementen die
als paratekst worden aangeduid, kunnen daar een belangrijk hulpmiddel bij zijn.
Zoals Watts aangeeft, gebruiken uitgevers deze elementen om hun boeken het
lezerspubliek te laten bereiken. Het omslag van een boek, het eerste waar men een blik
op werpt, speelt een prominente rol in de marketingstrategie (zie voor een analyse
hiervan voor wat betreft Nederlands-Marokkaanse literatuur hoofdstuk 5).
The splashy covers of mass-market paperback fiction [...] suggest that the objective is the largest
quantity of readers possible, whereas a comprehensive analysis [in een voorwoord of inleiding
bijvoorbeeld, MN] of the work in the paratext signals that the quality of the reading is privileged.
However, it is in the case of the latter category that the paratext’s intentions seem most
ambiguous. After all, the seriousness and depth of a preface [...] nonetheless helps, as they say, to
move the merchandise.175

distance’. Met het eerstgenoemde (‘within the same volume’) bedoelt Genette elementen als de titel, het
voorwoord, maar ook ‘elements inserted into the interstices of the text, such as chapter titles or certain
notes.’ Deze elementen noemt hij peritekst. Met het laatstgenoemde (‘at a more respectful distance’) doelt
Genette op ‘those messages that […] are located outside the book, generally with the help of the media
(interviews, conversations) or under cover of private communications (letters, diaries […])’. Deze
aspecten noemt hij epitekst. Genette, Gérard. 1997. Op. cit., 4-5.
173 Lahens, Yanick. 1990, geciteerd door Richard Watts. 2005. Packaging Post/Coloniality. The Manufacture
of Literary Identity in the Francophone World. Lanham: Lexington Books, 1. De vertaling is van Richard
Watts.
174 Watts, Richard. 2005. Op. cit., 2.
175 Watts, Richard. 2005. Op. cit., 2

75

Literaire instituties in Bourdieus veld van culturele productie

Zowel een gelikte cover als een doorwrochte inleiding kunnen worden aangeduid als
paratekst. Hoe je het ook wendt of keert, of paratekst wordt aangewend met
kwantitatieve dan wel kwalitatieve motieven, uiteindelijk draait het er om – binnen de
mogelijkheden van een literair werk – een zo groot mogelijk lezerspubliek aan te
spreken of een zo groot mogelijk prestige uit te stralen.
Uitgever Van Gelderen is zich bewust van de sturende werking die uitgaat van
bijvoorbeeld de titel en de cover van een boek of de naam van een schrijver, zo blijkt uit
het volgende citaat:
De titel is cruciaal. Titels bedenken is een vak apart: ik ben jaloers op titels als Ik ook van jou, Het
ritsloze nummer of Opwaaiende zomerjurken, omdat die al bestsellers verraden door te appelleren
aan iets bekends. Titels als Het Lelietheater [Lulu Wang], De gelukkige huisvrouw [Heleen van
Royen], Bruiloft aan zee [Abdelkader Benali], De koningin van Paramaribo [Clark Accord] en Het
huis van de zeven zusters [Elle Eggels] hebben dat ook. […] Meestal bedenk ik ze. Soms komt de
auteur ermee en soms, zoals in jouw geval [refererend aan Khalid Boudou’s Het schnitzelparadijs],
bedenken we hem samen. Ik bedacht de schnitzel, jij het paradijs! [...]De cover moet, net als de
titel, in het oog springen. De klant in de winkel kijkt een à twee seconden naar een boek. Dus óf de
naam van de auteur, óf de titel, óf de cover moet opvallen om die aandacht op te eisen. 176

Het belang dat de uitgever hecht aan deze elementen, is ongetwijfeld een belangrijke
factor geweest in het relatief grote aantal bestsellers dat uitgeverij Vassallucci op haar
naam heeft weten te schrijven.
De vormgeving van een boek draagt ook een steentje bij aan de symbolische
waarde van het werk. Zij is het visitekaartje, de huisstijl, ‘het smoel’ van de uitgeverij en
heeft een bepaalde uitstraling op het fonds.177
Vormgeving is een van de elementen die de nestgeur van een uitgevershuis bepalen. [...] ‘Nestgeur
is het geheel aan kenmerken dat maakt dat een schrijver zich bij de uitgeverij ‘thuis voelt’. 178

De beeldvorming begint al bij de aanbiedingscatalogus waarin alle geplande uitgaven
per seizoen worden gepresenteerd aan met name de boekhandel en die tot bestellingen

Oscar van Gelderen in: Boudou, Khalid. 2002 . Op. cit., 91-95.
Kuitert, Lisa . 1997. Het uiterlijk behang: reeksen in de Nederlandse literatuur 1945-1996. Amsterdam:
De Bezige Bij.
178 Kuitert, Lisa. 2008. Op. cit., 80.
176
177
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moet leiden. Zonder mooie catalogus – ‘een visitekaartje in optima forma’179 – tel je
eigenlijk niet mee in uitgeversland.
Wanneer het manuscript klaar is om naar de drukker te gaan wordt er een
zogenaamde

NUR-code,

de Nederlandstalige Uniforme Rubrieksindeling, aan het boek

meegegeven. Vóór 1 april 2002 sprak men over de

NUGI-code,

de Nederlandse Uniforme

Genre Indeling, maar die is aangepast aan nieuwe genres en trends. De code geeft aan of
een boek een literaire thriller is bijvoorbeeld, of een literaire essaybundel, of ‘fantasy’.180
De

NUR-code

verschijnt op de copyright-pagina en dient onder andere voor de

boekhandelaar als ‘wegwijzer’: wat voor soort boek is het en in welke boekenkast hoort
het thuis? Het is ondoenlijk voor een boekverkoper om dit zelf te bepalen voor ieder
boek, de grote hoeveelheid boeken die tegenwoordig wordt uitgegeven in aanmerking
genomen. Tot zover, een goed en efficiënt systeem. Het wordt echter wat
onbetrouwbaar wanneer men zich realiseert dat de uitgever middels deze code in feite
op eigen houtje een bepaald boek het predicaat ‘literair’ opprikt of niet. Laten we het
voorbeeld van de literaire thriller weer even aanhalen; de code hiervoor is 305 en deze
valt onder de rubriek Algemene literaire fictie. Het staat de uitgever vrij om deze code te
hanteren en hij kan zo, zonder extra controlecheck van buitenaf, de rubricering van een
werk bepalen. Niemand zal hem corrigeren en aangeven dat het boek beter gerubriceerd
kan worden onder de code 332, gereserveerd voor thrillers. Door de code 305 krijgt het
boek een mooi plekje bij de literatuur met de grote L in de doorsneeboekhandel.
Een niet te onderschatten rol heeft de afdeling promotie & publiciteit van een
literaire uitgeverij in de symbolische productie van literatuur. Deze bereidt afhankelijk
van het budget en het soort boek een groot- of kleinschalige, of geen
publiciteitscampagne voor. Voor een boek waarvan men verwacht dat het mogelijk
uitgroeit tot een bestseller, wordt van alles uit de kast getrokken: de media worden
benaderd – al dan niet in de vorm van een media-offensief (en bij voorkeur via
verschillende kanalen; multimediaal is het toverwoord),181 reeds gevestigde auteurs of

Ibidem, 81.
Web: http://www.nuv.nl/nederlandstalige-uniforme-rubrieksindeling-nur (31-08-2015).
181 Oscar van Gelderen geeft aan dat men voor het verkopen van boeken meer uit de kast moet halen dan
recensies en interviews in dagbladen en tijdschriften. ‘De bestseller is al gemaakt voordat het boek
gerecenseerd is.’ De auteur moet via meerdere kanalen in de picture staan: de radio, de tv, de krant én in
een advertentie. Neefjes, A. en Schutte, X. 1999 (18 september). ‘“Wij staan op een marktplein van
schreeuwers.” Het nieuwe uitgeven: een rondetafelgesprek.’ Vrij Nederland.
179
180
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andere bekende Nederlanders worden bij de boekpresentatie betrokken, een
‘schrijverstour’ door het land wordt uitgestippeld, et cetera. Een boek kan op deze
manier ‘groot in de markt worden gezet’. Het is echter geheel afhankelijk van de wijze
waarop een grootschalige publiciteitscampagne gevoerd wordt of deze bevorderlijk is
voor de literaire status van het werk. Het zou ook wel eens zo kunnen zijn dat hoe
harder een uitgeverij roept dat een boek ‘literair’ is (denk wederom aan de literaire
thriller), hoe argwanender de literaire recensent en de bewuste consument of de
doorgewinterde lezer wordt.
Het voorgaande maakt duidelijk dat literatuuropvattingen ofwel de poëticale
opvattingen niet zijn voorbehouden aan de literatuurkritiek, het onderwijs of aan jury’s
van literaire prijzen. De uitgeverij heeft verschillende middelen tot haar beschikking om
een boek van een bepaald ‘keurmerk’ te voorzien en er al dan niet terecht kwaliteit of
waarde aan toe te kennen. De uitgever is aldus, zoals Kuitert terecht stelt, niet alleen een
materiële producent, maar speelt ook een rol van betekenis in de zogenaamde
symbolische productie van literatuur. In hoofdstuk 5 komen we terug op deze sturende
werking die een uitgeverij door middel van paratekst, in dit geval de boekomslagen en
covers van literaire werken van Nederlands-Marokkaanse auteurs, kan uitoefenen. We
zullen ons nu eerst richten op de instituties/‘valuing communities’ die in het bijzonder
bij de opkomst van Nederlands-Marokkaanse schrijvers van belang zijn geweest.

Ook Ronald Dietz van uitgeverij De Arbeiderspers is zich bewust van de voordelen van een multimediale
aanpak (naast recensies ook tv-optredens bijvoorbeeld). Hij gelooft in marktbewerking. Dijk, Nel van &
Susanne Janssen. 2002. Op. cit., 208-235.
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III DE OPSTAP NAAR DE UITGEVERSWERELD

§1

OPKOMST MIGRANTENSCHRIJVERS EN PRE-LITERATUUR

Voordat ik inga op de instituties die een rol hebben gespeeld bij de opkomst van
Nederlands- en Vlaams-Marokkaanse auteurs, is een algemene, chronologische
beschrijving van het verschijnen van de allereerste migrantenschrijvers in Nederland en
Vlaanderen hier op haar plek.
Op de achterpagina van de boekenbijlage uit het NRC Handelsblad van 20 februari
2009 staat een advertorial van uitgeverij De Geus. De titel luidt: ‘Halil Gür: wegbereider
voor immigrantenliteratuur’. Is hij dat inderdaad? Gür – van Turkse oorsprong en niet
geheel toevallig auteur bij De Geus – wordt in het stukje geïntroduceerd als ‘de eerste
van een reeks niet-Nederlandse auteurs die een nieuw geluid toevoegde aan de
literatuur’ op basis van zijn literaire debuut, de bundel Gekke Mustafa en andere verhalen
(Breda: De Geus, 1984). Dit debuut wordt in 1986 bekroond met de E. du Perronprijs,
een prijs die wordt toegekend aan personen of instellingen die de bevordering van
wederzijds begrip en een goede verstandhouding tussen de in Nederland woonachtige
bevolkingsgroepen hebben gestimuleerd.
Na Gekke Mustafa en andere verhalen volgen andere verhalenbundels en
jeugdboeken, die in het verzamelwerk De mooiste heimweeverhalen uit het Oosten
(Breda: De Geus, 2009) zijn samengevoegd, het boek dat in bovengenoemde advertorial
wordt aangeprezen. Het voorwoord van dit verzamelwerk – waaruit onderstaand citaat
afkomstig is – is geschreven door de Nederlandstalige auteur, van Iraanse origine, Kader
Abdolah.
In de huidige tijd is het druk op het literaire toneel en er zijn nogal wat auteurs van nietNederlandse afkomst die er een plaats verworven hebben. Daardoor zijn we misschien snel
geneigd te vergeten bij wie de start lag. We moeten hardop durven te zeggen dat het met Halil Gür
begonnen is.
Hij heeft als eerste immigrant zijn talent gebruikt om zijn stem te laten horen en door te breken
als schrijver. [...] Hij trok de aandacht naar een ander soort literatuur. Hij wakkerde het vuur van
die literatuur aan. Nieuwsgierige lezers werden geconfronteerd met iets geheel anders. [...] Zijn
werk was een moedige poging van een jonge auteur die de weg vrijmaakte voor degenen die na
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hem zouden komen. We kunnen Halil Gür niet vaak genoeg noemen en citeren om te bevestigen
dat hij een pionier was aan wie we veel te danken hebben. 182

Heeft Halil Gür (Turkije, 1951) inderdaad als pionier de weg geplaveid voor ‘de
migrantenschrijver’ in Nederland? Of zijn andere aspecten wellicht ook van belang
geweest voor het banen van het pad? In het huidige landschap van schrijvers van nietNederlandse afkomst waaraan Kader Abdolah refereert, zijn, zoals we gezien hebben,
relatief veel schrijvers met een Marokkaanse achtergrond te ontwaren. Gür is niet de
enige stimulans geweest, is niet de enige geweest die ‘het vuur’ aanwakkerde bij die
schrijvers. Hier zijn ook andere verklaringen voor; laten we deze andere factoren die
hebben bijgedragen aan de opkomst van deze auteurs verder uitdiepen.
Alhoewel niet valt te ontkennen dat Halil Gür een voorbeeldfunctie heeft vervuld,
behoeft de bewering dat hij ‘als eerste immigrant zijn talent [heeft] gebruikt om zijn
stem te laten horen’ als schrijver enige nuancering. Gürs werk wordt in een Nederlandse
vertaling uitgebracht: ‘Oorspronkelijk schreef hij zijn verhalen in het Turks en ze
werden onder zijn redactie in het Nederlands vertaald.’183 Ook waren er meer
immigranten die van zich hadden laten horen in boekvorm, zelfs eerder dan Gür,
bijvoorbeeld Papatya Nalbantoglu (West-Turkije), de allereerste Turkse auteur, en
Hassan Bel Ghazi (Beni-Amar, Meknes, 1948), een van de eerste Marokkanen, al dan niet
de eerste, die in het Nederlands publiceerden. Hierbij moet wel worden aangemerkt dat
zij geen literaire werken hebben geschreven – men noemt dit daarom ook wel preliteratuur184 – en dat zij relatief onbekend zijn gebleven.
Een van de eerste werken van Nalbantoglu (haar allereerste publicatie is een
kinderboek) is getiteld Aysel en andere vrouwen. Turkse vrouwen in Nederland
(Amsterdam: Feministische Uitgeverij Sara, 1981). Het bevat waarheidsgetrouwe
verhalen over Turkse vrouwen die met hun man naar Nederland zijn gekomen. Haar
Kader Abdolah in het voorwoord van het verzamelwerk: Halil Gür. 2009. De mooiste heimweeverhalen
uit het Oosten. Breda: De Geus.
183
Arian, Max. 2008 (15 februari). ‘“Mijn geloof is: mensen!” Halil Gür, pionier van de nieuwe
Nederlanders.’ De groene Amsterdammer. Cf. Nap-Kolhoff, Elma. 2002. Op. cit., 61. ‘Halil Gür schrijft in het
Turks en laat zijn boeken in het Nederlands vertalen.’
184 Deze term, pre-literatuur, is ontleend aan Barbara Fennell die in haar studie Language, Literature and
the Negotiation of Identity hiermee de eerste fase van migrantenliteratuur aangeeft waarin het verlies van
identiteit en de strijd om daar een stem aan te geven, centraal staat. Deze vorm van literatuur is vaak
(nog) niet literair en hoeft evenmin in de taal van het ‘ontvangende’ land te zijn geschreven. Deze definitie
is overigens niet op ieder werk evenzeer van toepassing uit de hieronder gegeven opsomming van
publicaties. Fennell, Barbara. 1997, geciteerd door Voorst, Sandra van. 2007. ‘Wordt vervolgd: de receptie
van Nederlandse migrantenliteratuur.’ Neerlandica Extra Muros. 45, 1: 14.
182
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derde publicatie, De krullen van Mine (Amsterdam: Feministische Uitgeverij Sara, 1985),
bevat eveneens waarheidsgetrouwe verhalen, deze keer over migrantenjongeren. Het
eerste boek van Bel Ghazi, Over twee culturen. Uitbuiting en opportunisme (Rotterdam:
Futile, 1982), betreft een autobiografisch werk over de ervaringen van een Marokkaanse
arbeider in Nederland. Zijn tweede werk Mythen. Buitenlandse arbeiders tussen kulturele
konfrontatie en overheidsfalen (Amsterdam: De Populier, 1985) zijn verhalen/schetsen
over de problematiek van buitenlandse arbeiders in Nederland.185 Het oeuvre van
Mohammed Nasr (1956) volgt een soortgelijk patroon; eerst een werk over het leven
van een Marokkaanse gastarbeider, Ahmed. Het verhaal van een gastarbeider
(Amersfoort: De Horstink, 1984), daarna een maatschappijkritische uiteenzetting over
de Nederlandse samenleving in relatie tot de problematiek rondom arbeidsmigratie,
Minder over meer. De Nederlandse samenleving door een Marokkaanse loep (Hilversum:
Nasr Mohammed, [1986]). Bovendien heeft hij een verslag geschreven over een oerHollands fenomeen: De elfstedentocht (Breda: De Geus, 1987).186
De mogelijkheid om als gastarbeider in Nederland te werken was voor Bel Ghazi
een kans om Marokko te ontvluchten waar hij als journalist kritisch tegenover het
dictatoriale bewind van de toenmalige koning Hassan

II

stond. Hij was in feite een

politiek vluchteling die samen met een klein aantal andere immigranten afkomstig uit
Marokko de eerste groep intellectuelen vormde van de Marokkaanse gemeenschap in
Nederland. Organisaties zoals Komitee Marokkaanse Arbeiders in Nederland (KMAN)187 –
die de belangen behartigt van Marokkaanse werknemers – en de stichting Arabisch
Cultureel Centrum ‘Al Farabi’188 – die een brug wil slaan tussen de Arabische en
Europese cultuur – werden door deze intellectuele elite opgericht.

Deze verhalen/schetsen zijn eerder verschenen in het dagblad De Waarheid en/of uitgezonden door de
Ikon op de radio.
186 De schrijver Mohammed Nasr wordt kort geïnterviewd over De elfstedentocht in het tv-programma 'De
ver van mijn bed show' (KRO, 11-12-1987) door de presentator Han van der Meer (Beeld en Geluid,
Hilversum).
187 KMAN werd opgericht op 13 september 1975. Abdou Menebhi (tegenwoordig voorzitter van de
Stedelijke Marokkaanse Raad in Amsterdam en directeur van EMCEMO: Euro-Mediterraan Centrum
Migratie en Ontwikkeling) was de voorzitter van het comité. Cottaar, Annemarie, Nadia Bouras en Fatiha
Laouikili. 2009. Marokkanen in Nederland. De pioniers vertellen. Amsterdam: J.M. Meulenhoff, 222.
Menebhi kreeg op 7 maart 2012, de Frans Banninck Cocq penning uitgereikt. Personen die met deze
penning worden onderscheiden, hebben zich bijzonder verdienstelijk gemaakt voor Amsterdam in een
tijdsbestek van ten minste twaalf jaar.
188 Al Farabi werd opgericht in 1990 en Hassan Bel Ghazi was de directeur van deze stichting. Het
culturele centrum is vernoemd naar de Arabische filosoof Al Farabi die in de tiende eeuw veel interesse
had voor de klassieke Griekse filosofie. Heelsum, Anja van. 2002. Marokkaanse organisaties in Amsterdam
in 2001. Een netwerkanalyse. Amsterdam: Uitgeverij Aksant, 11-12.
185
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In 1984, hetzelfde jaar als Gürs debuut, verscheen Nu is hij dood (Amsterdam: De
Populier, 1984)189 van Abdel Belhajey, een autobiografie van een Marokkaanse jonge
immigrant die aanpassingsproblemen heeft en in conflict komt met zijn vader, wat
uiteindelijk resulteert in moord.190 Literaire fictie van deze nieuwkomers, direct in het
Nederlands geschreven – waar Gürs werk dus niet toe gerekend kan worden – laat nog
een decennium op zich wachten.
Het valt misschien op dat in dit chronologisch overzicht de Vlaams-Marokkaanse
en -Turkse migrantenschrijvers ontbreken; deze afwezigheid laat zich verklaren door
het feit dat ze er gewoonweg niet waren. Voor zover ik na kan gaan, zijn de eerste
werken van Vlaamse schrijvers met een Marokkaanse achtergrond verschenen in 2002,
twintig jaar nadat Bel Ghazi’s eerste werk in Nederland verscheen. In Vlaanderen betreft
het dus een jongere generatie die de spits afbijt. Mimount Bousakla’s Couscous met
frieten (Antwerpen/Amsterdam: Houtekiet, 2002) en Bachir Boumaâza’s Mijn egotrip
(Antwerpen: Manteau, 2002) kwamen beide uit in dat jaar.191 Laatstgenoemd werk
betreft een autobiografie van de eenentwintigjarige Boumaâza, zoon van een
Marokkaanse vader en een Vlaamse moeder, een maatschappelijk betrokken jongen die
onder andere schrijft over de botsing van de twee culturen van zijn ouders. Bousakla
toont zich ook een geëngageerd schrijver met Couscous met frieten, een bundel
columnachtige teksten waarin ze, vanuit haar ervaring als Vlaamse met een
Marokkaanse achtergrond, haar licht laat schijnen over de multiculturele samenleving.
Vervolgens verscheen het werk van de voormalig Kif Kif-voorzitter Tarik Fraihi, De
smaak van ongelijkheid (Meulenhoff |Manteau, 2004), dat de ondertitel Een andere kijk
op de multiculturele samenleving draagt; dit betreft een pleidooi voor een maatschappij
met gelijke kansen voor iedereen. En een jaar later werd de autobiografie van Saida
Boujdaine gepubliceerd, Het boek Saida (Meulenhoff |Manteau, 2005), met behulp van
Tom Naegels geschreven, die vooral ingaat op haar uithuwelijking en haar verzet
daartegen.192 Van Vlaamse schrijvers met een Turkse achtergrond zijn er, voor zover ik
weet, geen werken uitgegeven die tot de zogenaamde pre-literatuur behoren.

Uit de serie ‘De gebroken wereld’.
Abdel Belhajey komt op vijftienjarige leeftijd naar Nederland in het kader van de wet op
gezinshereniging.
191 Bekers, Elisabeth. 2009. ‘Chronicling Beyond Abyssinia. African Writing in Flanders, Belgium.’ In:
Transcultural Modernities. Narrating Africa in Europe. E. Bekers, S. Helff & D. Merolla (red.) Matatu 36.
Amsterdam/New York NY: Rodopi, 63.
192 Ibidem.
189
190
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§2

MIGRANTENSCHRIJVERS: EEN HOMOGENE GROEP?

Schrijvers met een niet-westerse achtergrond worden vaak als een homogene groep
benaderd, de zogenaamde migrantenschrijvers, terwijl de historische en culturele
achtergrond van deze schrijvers nogal verschilt en hierbij gaat het niet alleen om de aanof afwezigheid van een (post)koloniaal element, waar in de inleiding aandacht aan is
besteed. Een auteur zoals Papatya Nalbantoglu – die gehuwd is met een Nederlandse
man193 – heeft niet dezelfde achtergrond als Hassan Bel Ghazi, tevens heeft Sevtap
Baycılı (Istanbul, 1968) niet dezelfde achtergrond als Mustafa Stitou (Tetouan, Marokko,
1974) of als Kader Abdolah (Arak, Iran, 1954). Er zijn weliswaar vele benamingen voor
zogenaamde migrantenschrijvers, maar wat voegen zij toe? In de inleiding is hier vanuit
een wetenschappelijk perspectief een licht op geworpen, hier is de plaats om dit
summier vanuit een meer sociaal-maatschappelijke optiek te doen.
‘Gastarbeidersliteratuur’, een term die inmiddels obsoleet is geworden, was de
eerste benaming die gehanteerd werd voor de zogenaamde pre-literatuur die in de
vorige paragraaf is behandeld. De arbeidsmigratie van migranten, toentertijd
gastarbeiders genoemd, in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw uit met name
Turkije en Marokko heeft uiteindelijk geleid tot een substantiële Turkse en Marokkaanse
gemeenschap in Nederland en Vlaanderen. Hieruit zijn (literaire) schrijvers
voortgekomen, de Nederlands-/Vlaams-Turkse en -Marokkaanse schrijvers, oftewel
Nederlandstalige schrijvers met een Turkse dan wel Marokkaanse achtergrond.
Men moet hierbij een onderscheid aanbrengen tussen auteurs van de eerstegeneratie en de tweede-generatie. Schrijvers van de eerste generatie (zoals Hassan Bel
Ghazi en Mohammed Nasr) waren afkomstig uit de zogenaamde stroom gastarbeiders
die, naar ieders verwachting, slechts tijdelijk in Nederland zouden verblijven om arbeid
te verrichten. De geschiedenis is echter anders verlopen en vele gastarbeiders besloten
in Nederland te blijven. De term ‘tweede generatie’ wordt met betrekking tot díe auteurs
gehanteerd die ofwel in het kader van de wet op gezinshereniging zijn geïmmigreerd

193

Nap-Kolhoff, Elma. 2002. Op. cit., 19.
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(als baby of kind) ofwel in Nederland zijn geboren als kinderen van de zogenaamde
gastarbeiders. In feite gaat het hier dus om Nederlanders, geboren uit migranten.194
Vanaf de jaren tachtig van de twintigste eeuw volgt een andere stroom migranten
die van Nederland hun thuisland (probeert te) maken, onder wie zich politieke ballingen
als ook economische vluchtelingen/asielzoekers bevinden. Schrijvers die hieruit zijn
voortgekomen zijn bijvoorbeeld Kader Abdolah, Yasmine Allas (Mogadishu, Somalië,
1967), Rodhan al-Khalidi (Irak, 1971) – tegenwoordig bekend als Rodaan (Al Galidi) – en
Vamba Sherif (Kolahun, Liberia, 1973).
Een aantal aanduidingen voor migrantenschrijvers en –literatuur probeert het
overkoepelende, homogene karakter van deze groep en hun literaire productie te vatten,
maar blijkt om verschillende redenen problematisch te zijn. Sommige zijn uit de gratie
geraakt door de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in multicultureel
Nederland

en

dragen
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een
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connotatie,
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denken

valt

aan

‘allochtonenliteratuur’. Het woord ‘allochtoon’, dat de laatste jaren een sterk
maatschappelijk stigma heeft gekregen, wordt – als zelfstandig naamwoord – in de Van
Dale omschreven als:
niet-oorspronkelijke bewoner (m.n. gebruikt als aanduiding voor personen met een niet-blanke
huidskleur, die zelf – of van wie de ouders – in het buitenland geboren zijn, bv. buitenlandse
werknemers)195

Die toevoeging, die aangeeft hoe het woord wordt gebezigd in de alledaagse
Nederlandse praktijk, herbergt het problematische karakter van het gebruik van de term
‘allochtoon’. De huidskleur van een persoon of niet-westerse afkomst is het criterium
geworden voor de toepassing van de term (een expat uit de Verenigde Staten
bijvoorbeeld wordt niet als ‘allochtoon’ gezien) en dat impliceert een discriminatoir
element. De media gingen bovendien met het woord ‘allochtoon’ aan de haal en
hanteerden het in negatieve zin, bijvoorbeeld in berichtgeving over criminaliteit of
strafzaken. In februari 2013 is in de Amsterdamse gemeenteraad besloten dat de
woorden ‘allochtoon’ en ‘autochtoon’ (in de Van Dale omschreven als ‘oorspronkelijke
Ook wordt soms de term ‘anderhalve generatie’ of ‘tussengeneratie’ gebruikt voor ‘jongeren die op of
na hun zesde maar vóór hun zestiende levensjaar naar Nederland migreerden’. Huiberts, A.M.P. 2002.
Individualisme en collectivisme in de adolescentie. Studies onder Nederlandse, Marokkaanse en Turkse
jongeren. Proefschrift Universiteit Utrecht. Enschede: PrintPartners Ipskamp.
195 Boon, C.A. den & D. Geeraerts (red.) 2005. Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal.
Utrecht/Antwerpen: Van Dale Lexicografie. Veertiende, herziene uitgave.
194
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bewoner van een land’) niet meer in beleidsstukken gebruikt mogen worden. 196 De
tegenstelling tussen ‘allochtoon’ en ‘autochtoon’ zou in het maatschappelijk debat voor
spanningen en gevoelens van uitsluiting zorgen. In deze studie wordt het woord
‘allochtoon’ ook zo veel mogelijk gemeden.
De term ‘etnische literatuur’ wordt evenmin nog gehanteerd vanwege de nadruk
die het legt op de etnische achtergrond van of het ras waartoe de schrijver behoort.
Afgezien van het eventuele discriminatoire gebruik en de sentimenten die dit kunnen
oproepen, is het in literair opzicht ook een ongelukkige term. De nadruk op de etniciteit
van een auteur impliceert dat deze de spil vormt van het schrijverschap, wat bij
literatuur niet het geval is of zou moeten zijn.
De aanduiding ‘multiculturele’ schrijvers is enigszins problematisch geworden
sinds het woord ‘multicultureel’ in de politiek een heel eigen leven is gaan leiden na de
publicatie van het artikel ‘Het multiculturele drama’ van Paul Scheffer, een prominent lid
van de Partij van de Arbeid.197 Hij wilde met het artikel de noodklok luiden en aangeven
dat het zogenaamde ‘minderhedenbeleid’ had gefaald, aangezien uit verschillende
statistieken bleek dat de integratie van verschillende migrantengemeenschappen in de
Nederlandse samenleving in het algemeen verre van succesvol verliep. De
tegenstellingen in Nederland zouden groter worden en men zou langs elkaar heen leven.
Rechts tot zeer rechtse politieke partijen zien tot op de dag van vandaag in dit artikel
een rechtvaardiging voor bijvoorbeeld het restrictieve immigratiebeleid dat zij
propageren.198 De multiculturele samenleving zou een illusie zijn en alleen gedoemd tot
mislukken, terwijl Scheffers intentie was om de knuppel in het hoenderhok te gooien
opdat het integratiebeleid een andere koers – dat wil zeggen: een succesvolle – zou gaan
varen.199

Ibidem.
Scheffer, Paul. 2000 (29 januari). ‘Het multiculturele drama.’ NRC Handelsblad.
198 Deze verrechtsing in de Nederlandse politiek heeft zich in het afgelopen decennium voortgezet. De
moorden op de rechts georiënteerde politicus Pim Fortuyn in 2002 en op de cineast/tvpersoonlijkheid/columnist Theo van Gogh in 2004, die beiden geen blad voor de mond namen in hun
kritiek op de islam, stimuleerden een rechtser politiek klimaat in Nederland, dat tot een hoogtepunt kwam
met de spectaculaire verkiezingsuitslag in 2010 voor de Partij voor de Vrijheid (PVV) die er populistische
anti-islam en -immigratie standpunten op nahoudt. Uiteraard moet hierbij de impact op het Nederlandse
klimaat van 9/11 – de terroristische aanslagen door al-Qaeda, fundamentalistisch-islamitisch van aard, in
2001 – wat voor een kentering op het politieke wereldtoneel zorgde, niet buiten beschouwing worden
gelaten
199 Cf. Schnabel, Paul. 2000. (17 februari). ‘De multiculturele samenleving is een illusive.’ de Volkskrant; Cf.
Lucassen, Leo. 2014 (6 december). ‘Integratie is wel én niet geslaagd.’ Trouw. Web:
https://socialhistory.org/en/news/integratie-wel-en-niet-geslaagd-opiniestuk-leo-lucassen-trouw (31196
197
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De impact die Scheffers artikel heeft gehad en de discussie die het heeft
losgemaakt in maatschappelijk, cultureel opzicht en in verschillende media is uitvoerig
beschreven door Henriëtte Louwerse in Homeless Entertainment. On Hafid Bouazza’s
Literary Writing en door Liesbeth Minnaard in New Germans, New Dutch. Literary
Interventions.200 Het multiculturele debat in Vlaanderen wordt door een groep
wetenschappers (Karel Arnaut, Sarah Bracke, Bambi Ceuppens, Sarah De Mul, Nadia
Fadil en Meryem Kanmaz) toegelicht in Een leeuw in een kooi. De grenzen van het
multiculturele Vlaanderen.201 Ook zij merken Scheffers artikel aan als ‘een belangrijk
moment […] een radicale omslag in het denken over migratie, integratie en
multiculturalisering in Nederland binnen het progressieve front’, wat tevens voor een
opleving van het multiculturele debat in Vlaanderen zorgde.202 Hun betoog kan met de
volgende zin bondig samengevat worden:
Wanneer Vlaanderen over zijn multiculturele samenstelling in debat treedt, gaat het volgens ons
niet louter over ‘de ander’, maar evenzeer over hoe Vlaanderen over zichzelf denkt, over de
verhalen die Vlaanderen over zichzelf vertelt en over hoe het zichzelf wil vormgeven. 203

Ze gaan in op de collectieve verbeelding van Vlaanderen en hoe deze vorm wordt
gegeven in onder andere de kunstensector (de literaire wereld inclusief). De
constatering
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Vlaamse

minderheidsliteratuur’ wordt aangevuld met de wens grondig te reflecteren op
‘gangbare definities van literatuur, literaire normen en verwachtingen’.204
Men zou de term ‘intercultureel’ kunnen zien als een goedbedoeld antwoord op
het in opspraak geraakte woord ‘multicultureel’. Dany Neudt, voormalig coördinator van
Kif Kif,205 geeft aan dat multiculturaliteit een vrij statisch cultuurbegrip is – wat een
hokjesgeest in de hand kan werken – en dat interculturaliteit juist dynamischer,

07-2015). Lucassen is hoogleraar sociale geschiedenis aan de Universiteit Leiden en tevens werkzaam
voor het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam.
200 Louwerse, Henriëtte. 2007. Op. cit., 21-28; Liesbeth Minnaard. 2008. Op. cit., 26-35.
201 Arnaut, Karel et al. (red.) 2009. Voorwoord ‘Het gekooide Vlaanderen. Twintig jaar gemist
multicultureel debat.’ In: Een leeuw in een kooi. De grenzen van het multiculturele Vlaanderen.
Amsterdam/Antwerpen: Meulenhoff |Manteau, 7-25.
202 Ibidem, 13.
203 Ibidem, 15.
204 Ibidem, 18-19.
205 Dany Neudt is inmiddels opgevolgd door Ico Maly.
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complexer is.206 ‘Intercultureel’ geeft het belang weer van onderlinge relaties, van
maatschappelijke verbindingen die gelegd moeten worden.
Uit het bovenstaande wordt wederom duidelijk dat migrantenschrijvers
allerminst een homogene groep vertegenwoordigen. Dit gegeven en het feit dat de
auteurs met een Marokkaanse achtergrond een relatief grote én recente groep vormen
binnen de Nederlandstalige literatuur, rechtvaardigen een benadering die zich toespitst
op een specifieke groep migrantenschrijvers, namelijk die van Marokkaanse afkomst.

§3

LITERAIRE INTREDE NEDERLANDSTALIGE SCHRIJVERS VAN MAROKKAANSE AFKOMST

We moeten geduld hebben tot de jaren negentig van de vorige eeuw alvorens een
Nederlandse (én Nederlandstalige oftewel direct in het Nederlands schrijvende) auteur
met Marokkaanse roots, behorend tot de zogenaamde tweede generatie NederlandsMarokkaanse schrijvers, zijn intrede doet in de literaire wereld. Mustafa Stitou is tevens
de eerste migrantenschrijver die het literaire toneel betreedt: hij debuteerde op 19jarige leeftijd met de poëziebundel Mijn vormen (Amsterdam: Arena, 1994).207 De
ontvangst door de literaire kritiek is, op één negatieve bespreking na, zeer lovend. 208
Hans Sahar (pseudoniem van Farid Boukakar) wordt ook vaak aangehaald als een van
de eerste Nederlands-Marokkaanse auteurs; hij schreef de roman Hoezo bloedmooi
(Amsterdam: De Arbeiderspers, 1995) een jaar later. Tot slot debuteerde Naima El
Bezaz rond dezelfde tijd met De weg naar het noorden (Amsterdam: Contact, 1995).209
Hoe heeft Stitou zijn weg naar een literaire uitgever gevonden? Heeft hij het
manuscript van zijn eerste dichtbundel naar een uitgeverij opgestuurd in de hoop dat
het niet in de slush pile zou belanden? Het blijkt anders te zijn gegaan: Stitou heeft in
1992 de El Hizjra-Literatuurprijs gewonnen in de categorie ‘poëzie’ met het gedicht
‘Twee gedichten over bijna-doden’ en heeft zo de aandacht van uitgeverij Arena weten te
vangen, die hem vervolgens een contract aanbood voor het schrijven van een
Dany Neudt in: Nijborg, Marjan. 2009 (29 januari). ‘Interview Kif Kif, met Dany Neudt en Patrick N’Siala
Kiese.’ Antwerpen. (ongepubliceerd).
207 Mustafa Stitou komt als baby naar Nederland in het kader van de wet op gezinshereniging.
208 Wieg, Rogi. 1995 (13 januari). ‘Heeft de grachtengordel wel eens een echte Marokkaan gezien?’ Het
Parool (feuilleton), 18.
209 Zohra Zarouali (1969, Noord-Marokko), schrijfster van jeugdromans over meisjes/vrouwen van
Marokkaanse afkomst in Nederland en de moeilijkheden die zij als ‘tweede generatie’ het hoofd moeten
bieden, heeft al in 1989 de jeugdroman Amel. Een Marokkaans meisje in Nederland (Houten: Van Holkema
& Warendorf) gepubliceerd. Kinder- en jeugdliteratuur laat ik echter buiten beschouwing.
206
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dichtbundel. Een schrijverscarrière is dus niet alleen het product van talent, van literaire
kwaliteit; andere factoren spelen ook mee, zoals, in dit geval, de tussenkomst van een
culturele stichting.
§4

INTRODUCTIE EL HIZJRA EN KIF KIF

De schrijfwedstrijd met de El Hizjra-literatuurprijs als beloning voor de beste
inzendingen, is al jaren de literaire activiteit van de stichting El Hizjra die de meeste
bekendheid geniet. Voor velen staat ‘El Hizjra’ zelfs gelijk aan de literatuurprijs. 210 El
Hizjra heeft met dit initiatief, dat begon in 1992 en nog ieder jaar plaatsvindt, ervoor
gezorgd dat er relatief gezien veel schrijvers met een Marokkaanse achtergrond zijn
doorgedrongen tot de literaire wereld. Het volgende citaat uit 2006 van Simone IJben,
bestuursmedewerker van El Hizjra geeft hier blijk van:
Er zijn nu dertien afleveringen [van de schrijfwedstrijd] geweest, elf auteurs zijn doorgebroken,
en allemaal waren ze winnaars van de El Hizjra Literatuurprijs. Dus ja: wij zijn wel de opstap
geweest. Uitgevers, hoewel uiteindelijk maar een paar, kijken welwillender als auteurs van ons
komen.211

El Hizjra was echter meer omvattend dan alleen de schrijfwedstrijd met de
literatuurprijs.
Het onderstaande – in grote lijnen chronologisch – is onder andere een overzicht
van de ontstaansgeschiedenis van El Hizjra, alsmede van de activiteiten van deze
stichting vanaf de oprichting tot nu. Een belangrijke vraag daarbij is welke doelgroep El
Hizjra op het oog had en welke connectie er gelegd kan worden met de opkomst van de
Nederlands-Marokkaanse literatuur.’
In Vlaanderen startte Kif Kif – een non-profitorganisatie die strijdt tegen
ongelijkheid en racisme – in 2004 met ogenschijnlijk een soortgelijk initiatief: de
schrijfwedstrijd ‘Kleur de Kunst!’. Rachida Lamrabet, die aan deze wedstrijd deelnam,
debuteerde in 2007 als een van de eerste literaire schrijvers van Marokkaanse afkomst
in Vlaanderen met de roman Vrouwland (Amsterdam/Antwerpen: Meulenhoff
|Manteau). Voor zover ik na kan gaan, ging alleen de auteur Omar B., van wie de

210
211

Cf. Simone IJben in het NMO-jongerenprogramma ‘WATNOU…?!’op Radio 5, 15 december 2006.
Simone IJben in: Schoonenboom, Merlijn. 2006. Op. cit., 5.
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werkelijke auteursnaam onbekend is, haar voor met de roman – gebaseerd op
autobiografische gegevens – Oesters of merguez (Antwerpen: Houtekiet, 2006).212 In
welk opzicht zou Kif Kif kunnen worden gezien als een navolging van de schrijfwedstrijd
van El Hizjra? Wat is de ontstaansgeschiedenis van deze organisatie, wat zijn haar
doelstellingen en activiteiten? Kan ‘Kleur de Kunst!’ als een soort kweekvijver worden
gezien van schrijftalent met niet-Vlaamse roots? Kif Kif zal naast en in relatie tot El
Hizjra eveneens uitgebreid aan bod komen. Ook zal er een antwoord worden gegeven op
de vraag of El Hizjra en Kif Kif werkelijk hebben gefungeerd – zijnde de eerste culturele
‘instituties’ waar de Nederlandstalige schrijvers van Marokkaanse origine mee in
aanraking komen – als een regelrechte opstap naar de uitgeverij.
Niet onvermeld kan blijven dat het Fonds voor de Letteren (FvdL) en het
Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds (NLPVF) – sinds 2010 zijn deze twee
fondsen gefuseerd onder de naam het Nederlands Letterenfonds – belangrijke
subsidieorganen onder auspiciën van de overheid,213 en het equivalent in Vlaanderen,
het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL), een bijdrage hebben geleverd aan de opkomst
van Mustafa Stitou, Rachida Lamrabet en vele andere schrijvers van Marokkaanse
afkomst die in hun kielzog volgden. Zojuist genoemde subsidieverstrekkers hebben zich
bewust gericht op een intercultureel letterenbeleid dat de culturele diversiteit moest
bevorderen.214 Zij bevorderden door middel van subsidie pogingen om de zogenaamde

In Wallonië, het Franstalige gedeelte van België, zag men schrijvers van Marokkaanse afkomst eerder
op het literaire toneel verschijnen (Belgen van Marokkaanse afkomst die Franstalig zijn, zijn in getal
groter dan de Nederlandstalige Belgische Marokkanen), bijvoorbeeld Leïla Houari (tegenwoordig
woonachtig in Frankrijk), zij publiceerde Zeida de nulle part bij een Franse uitgever (Éditions L’Harmattan,
1985) – zoals de Vlamingen regelmatig uitweken naar Nederlandse uitgevers, deden de Walen dit richting
Franse uitgeverijen vanwege de moeilijke omstandigheden waarin de Belgische uitgeverswereld
verkeerde en nog steeds verkeert – en Saber Assal, hij publiceerde À l’ombre des gouttes (Éditions du
Cerisier, 2000). Bekers, Elisabeth. 2009. Op. cit., 62.
213 Bram Buijze, werknemer bij de Raad voor Cultuur tot 2009, geeft in e-mailcontact (op 20 juni 2015)
met de auteur weer dat ‘het beleid van het Fonds voor de Letteren getoetst werd door de Raad voor
Cultuur (Commissie Letteren en Commissie Intercultureel gezamenlijk) aan de beleidsuitgangspunten van
de minister’.
214 In Nederland werd door de Raad voor Cultuur zelfs een ‘Commissie Intercultureel’ in het leven
geroepen. Tijdens de ambtsperiode van Rick van der Ploeg, staatssecretaris voor cultuur en media van
1998 tot 2002, werd het interculturele beleid dat onder zijn voorganger Aad Nuis al vorm had gekregen,
nog meer verankerd in het beleid van de Raad voor Cultuur. Er was intern ook kritiek op de ‘Commissie
Intercultureel’ laat Bram Buijze weten: ‘binnenskamers [werd] de noodzaak van een aparte Commissie
Intercultureel nog wel eens betwist door sommige mensen die vonden dat de diverse disciplinecommissies zelf in staat moesten zijn om interculturele aspecten in hun overwegingen en beoordelingen
te betrekken. Binnen de Commissie Letteren was – in mijn herinnering – een goede gevoeligheid voor het
aspect culturele diversiteit. […] De Commissie Intercultureel en de Commissie Internationaal zijn op een
zeker moment samengevoegd, deels om inhoudelijke redenen, deels ook om budgettaire redenen.’ Uit email Bram Buijze (20 juni 2015) aan de auteur.
212
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migrantenliteratuur op te nemen in de Nederlandse en Vlaamse letteren.215 Ook
maakten zij zogenaamde ‘introductiedossiers’ om de belangstelling van uitgevers te
vergroten voor in Nederland gevestigde ‘niet-westerse’ schrijvers.216
El Hizjra en Kif Kif hebben met het oog op het belang dat werd gehecht aan
diversiteit en interculturaliteit subsidie ontvangen voor de schrijfwedstrijden die zij
initieerden. Beide organisaties gingen voortvarend en succesvol van start, zoals
hierboven al aangegeven: El Hizjra begon in 1992 met de schrijfwedstrijd annex de El
Hizjra-Literatuurprijs die door Mustafa Stitou werd gewonnen en in 1994 kwam zijn
debuut uit; Kif Kif organiseerde de schrijfwedstrijd ‘Kleur de kunst!’ in 2004 die werd
gewonnen door Saddie Choua, een Vlaamse filmmaakster met een Vlaamse moeder en
een Marokkaanse vader. De tweede editie, het jaar daarop, werd door Rachida Lamrabet
gewonnen en haar debuut verscheen vervolgens in 2007. Er zit meer dan tien jaar
tussen het Nederlands en Vlaamse initiatief; dit zou ook een verklaring kunnen zijn voor
de latere opkomst van de Vlaamse schrijvers van Marokkaanse afkomst.
§5

MAKTABAT EL HIZJRA (DE BOEKHANDEL)

Maktabat (boekhandel in Arabisch) El Hizjra opende zijn deuren in de Amsterdamse
Frans Halsstraat op 29 maart 1985.217 Abderazak Sbaïti (1956), de eigenaar, is geboren
in Marokko en emigreerde als puber naar Nederland. Zoals veel van zijn landgenoten die
hun vaderland verlieten, ontwikkelde hij – op zoek naar een eigen identiteit –
belangstelling voor de Arabische cultuur in een omgeving waar de aspecten van die
cultuur niet voor het oprapen lagen. Hij constateerde dan ook een enorme leeshonger
naar kennis over de Arabische cultuur onder de Marokkaanse bevolkingsgroep ‘die
echter [...] in Nederland moeilijk te bevredigen was door het gebrek aan

Voorst, Sandra van. 2007. Op. cit., 12.
In Vlaanderen heeft de minister van Cultuur, Bert Anciaux, in 2000 een intercultureel beleid
geïntroduceerd. De Mul, Sarah. 2013. ‘“The Netherlands is doing well. Allochtoon writing talent is
blossoming there”: Defining Flemish Literature, Desiring “Allochtoon” Writing.’ In: W. Behschnitt, S. De
Mul & L. Minnaard (red.), Literature, Language, and Multiculturalism in Scandinavia and the Low Countries
(Textxet. Studies in Comparative Literature, 71). Amsterdam/New York: Rodopi, 130-131.
216 Grüttemeier, Ralf. 2001. Op. cit., 13.
217 El Hizjra was vanaf begin jaren negentig gevestigd aan het Singel in de binnenstad van Amsterdam,
maar is inmiddels zonder dat de boekhandel kon worden voortgezet, vanaf 1 maart 2013, verhuisd naar
de Ottho Heldringstraat in Amsterdam Nieuw West.
215

90

De opstap naar de uitgeverswereld

voorzieningen’.218 Met de opening van de boekhandel probeerde hij ‘in belangrijke mate
bij te dragen aan de verbreding en verdieping van de kennis over de Arabische cultuur’
en dit hiaat op te vullen. 219
De

Nederlandse

regering

verleende

Sbaïti

in

eerste

instantie

geen

staatsgegarandeerd krediet – wellicht door het destijds heersende ‘misverstand dat de
meeste Arabieren analfabeten zijn’220 – waardoor hij noodgedwongen een zelfstandige,
ongesubsidieerde onderneming startte. Het ‘etnisch ondernemerschap’ dat in theorie
gepromoot werd door de Nederlandse overheid bleek in de praktijk moeilijk te
realiseren.221 Sbaïti gaf aan dat het hem twee jaar kostte om alle bureaucratie het hoofd
te bieden en uiteindelijk van start te kunnen gaan. Op 8 mei 1985 werd de boekhandel
officieel geopend door Mohamed Rabbae, destijds de directeur van het Nederlands
Centrum voor Buitenlanders (NCB).222
De hierboven aangehaalde verbreding en verdieping van de kennis over de
Arabische cultuur in de kring van migranten afkomstig uit Marokko was niet het enige
doel dat Sbaïti voor ogen had met de oprichting van zijn boekhandel. Zijn voormalige
(zaken)partner Simone IJben verklaarde een aantal jaar later dat hij de winkel ‘vooral
begonnen [was] vanuit een soort trots op zijn cultuur’ en hardnekkige clichés die er over
de Arabische cultuur de ronde doen, wilde bestrijden.223 Hiermee gaf IJben aan dat de
doelgroep zich ook uitstrekte tot een geïnteresseerd Nederlands publiek.
Over minderheden als de Marokkaanse hoor je hier [Nederland] vaak alleen maar in verband met
hun zwakke positie, werkloosheid of andere problemen. Ik wil Marokkanen de kans geven hier in
contact te blijven met hun eigen achtergrond en de Nederlanders een ander beeld geven van
Marokko en de Arabische cultuur.224

Een misplaatst superioriteitsgevoel dat het Westen volgens Sbaïti heeft ten opzichte van
de Arabische cultuur en Arabieren – vaak ingegeven door de meer geavanceerde
ontwikkeling van het Westen op economisch en technologisch vlak – werd door hem in
dit verband ook aangestipt. Voor de goede orde moet hieraan worden toegevoegd dat er
Brouwer, Cocky. 1985. ‘Maktabat El Hizjra. Een Arabische boekhandel in Amsterdam.’ Boekblad:
nieuwsblad voor het boekenvak 152, 20: 10.
219 Ibidem.
220 Ibidem.
221 Ibidem.
222 Rabbae was van 1994 tot 2002 lid van de Tweede Kamer voor GroenLinks.
223 Simone IJben in: Jong, Sjoerd de. 1989 (15 april). ‘Arabische boekhandel El Hizjra. “Wat een beschááfde
boeken!”’ NRC Handelsblad.
224 Abderazak Sbaïti in: Jong, Sjoerd de. 1989. Op. cit.
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op dit moment, vóór 9/11, nog geen sprake was van de negatieve sentimenten tegen
moslims en de Arabische wereld in zijn geheel – zoals die nu leven in Nederland en
waarbij de terroristische aanslagen in de Verenigde Staten in 2001 als historisch
kantelpunt kunnen worden aangemerkt. Daarvóór waren er ook wel onlustgevoelens in
de Nederlandse samenleving jegens migranten, getuige het artikel ‘Het multiculturele
drama’ uit 2000 van Paul Scheffer, maar deze sentimenten waren niet specifiek gericht
op moslims en migranten van Arabische afkomst.225
Sbaïti gaf aan dat hij met de oprichting van El Hizjra het volgende voor ogen had:
Wij wilden [...] het zelfbeeld van met name de Marokkanen verbeteren. Wij zijn niet alleen maar
arm, want wij hebben een rijke cultuur. Wij wilden Nederlanders laten zien dat de Arabische
cultuur niet alleen [sic] slecht en achterlijk is.226

‘Een brug tussen twee culturen’ is dan ook het motto van de boekhandel. ‘El Hizjra’
betekent in het Arabisch ‘vertrekken’ of ‘migratie’. Oorspronkelijk gaat de naam terug op
de verbanning van de profeet Mohammed van Mekka naar Medina in 622 A.D.227 In het
perspectief van de recentere geschiedenis geplaatst, staat het voor de migrantenstroom
van (Marokkaanse) gastarbeiders naar West-Europa in de jaren zestig en zeventig van
de twintigste eeuw.
Sbaïti wilde om verschillende redenen, zoals hierboven al aangegeven, de
Arabische cultuur introduceren in Nederland. Het aanbod van boeken was zeer divers:
van Arabische literatuur, werken over de Arabische cultuur, over godsdienst, filosofie,
politiek tot woordenboeken, reisboeken en tuinierskunst. De brugfunctie van de
boekhandel bestond echter niet alleen uit een overdracht van de Arabische cultuur, ook
werd hiermee een uitwisseling van cultuur, een tweerichtingsverkeer als het ware,
beoogd. Dit bleek uit blijkt uit de aanwezige (naar het Arabische) vertaalde westerse
literatuur.228
Ook verkocht Sbaïti veel school- en kinderboeken. Het lesmateriaal voor
onderwijs in de eigen taal en cultuur aan Arabische kinderen in Nederland vormde in de

Scheffer, Paul. 2000. Op. cit.
Abderazak Sbaïti in: Coronel Mercita. 2000. ‘El Hizjra biedt schrijvers een podium. Arabische steen in
culturele vijver.’ Contrast: weekblad over de multiculturele samenleving 7, 7: 11.
227 Het begin van de islamitische jaartelling.
228 Jong, Sjoerd de. 1989. Op. cit.
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226

92

De opstap naar de uitgeverswereld

jaren 80 nog een aanzienlijk deel van de omzet.229 Dit veranderde drastisch toen de
overheid besloot deze vorm van educatie niet langer te subsidiëren en zich uitsluitend
ging richten op het onderwijs in de Nederlandse taal. De boekhandel telde in april 1989
(de schoolboeken buiten beschouwing gelaten) plusminus vierduizend Arabische en
vijftienhonderd Nederlandse titels. De klandizie bestond voor zo’n veertig procent uit
autochtone Nederlanders.230 El Hizjra was de grootste algemene boekhandel op het
gebied van de Arabische cultuur in Nederland en vervulde in dit opzicht een
vergelijkbare functie als bijvoorbeeld de boekhandels Pegasus (Russisch), en de
inmiddels beide ter ziele gegane gespecialiseerde boekhandels Die Weisse Rose (Duits)
en Allert de Lange (Frans, Duits), alle gevestigd te Amsterdam.
Het motto van de boekhandel indachtig is het interessant om de vraag te stellen
in hoeverre El Hizjra een brugfunctie vervulde tussen de Westerse en Arabische cultuur
en in hoeverre kritiek geleverd dan wel aanvaard werd. De boekhandel besloot in 1989
de controversiële roman De duivelsverzen, de Nederlandse vertaling van The Satanic
Verses (1988), van Salman Rushdie niet in het assortiment op te nemen. Sbaïti vond dat
boek te veel vermengd met wereldpolitiek en stelde dat vrijwel niemand in de
Marokkaanse gemeenschap het werk kan begrijpen.231 Simone IJben voegde toe:
Het is echt heel kwetsend voor moslims. En het is ook zo’n vervélend boek. Die man doet er vier
bladzijden over om iemand uit een vliegtuig te laten vallen. [...] Ik vind het niet onze taak om dat
te verspreiden. We willen het wel bestellen. 232

Bij De duivelsverzen van Rushdie – afkomstig uit India – werd dus een grens getrokken
en verdween de brugfunctie naar de achtergrond, zou je kunnen concluderen.

Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur (OETC) trad in 1974 als officieel overheidsbeleid in werking. Dit
beleid was gebaseerd op de verwachting dat vele arbeidsmigranten terug zouden keren naar het land van
herkomst (vandaar de veelgebruikte benaming ‘gastarbeiders’ voor deze migranten). OETC zou de
herintegratie (van de kinderen van de migranten) in het herkomstland vergemakkelijken. Deze
verwachting is echter nooit uitgekomen; vele arbeidsmigranten hebben zich definitief in Nederland
gevestigd. In 1998 werd er overgestapt op de wet Onderwijs in Allochtone Levende Talen (OALT); de lessen
werden nu buiten schooltijd aangeboden en waren alleen nog op taal gericht, waarbij de gedachte was dat
een gedegen kennis van de ‘thuistaal’ een postief effect zou hebben op de beheersing van het Nederlands.
OALT-onderwijs is in 2004 definitief afgeschaft omdat het positieve effect werd bekritiseerd.
230 Jong, Sjoerd de. 1989. Op. cit.
231 Abderazak Sbaïti in: Jong, Sjoerd de. 1989. Op. cit.
232 Simone IJben in: Jong, Sjoerd de. 1989. Op. cit.
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§ 5.1

DE STICHTING EL HIZJRA

In 1987 is de stichting El Hizjra, centrum voor Arabische kunst en cultuur, in het leven
geroepen. Naast het runnen van de boekhandel, gingen Sbaïti en zijn medewerkers
literaire en culturele activiteiten organiseren als lezingen, debatten, film-, toneel- en
muziekvoorstellingen. Eveneens werden het Festival van de Arabische kunst en wat
later de landelijke literaire schrijfwedstrijd met de uitreiking van de El Hizjraliteratuurpijs daaraan toegevoegd.233 El Hizjra gaf overigens ook zelf boeken uit.
Hiermee wilde de stichting ‘een Europees-Arabische dialoog stimuleren vanuit een
kritische

beschouwing

van

zowel

Arabisch-islamitische

als

westerse

cultuuropvattingen’. Het centrum stelde zich ten doel – overeenkomstig het motto van
de boekhandel – ‘een brug te slaan tussen de Arabische en de Nederlandse cultuur door
middel van taal en cultuur’234 en invulling te geven aan het tweede motto van de
stichting: ‘De Aarde is mijn vaderland, de Menselijkheid mijn familie.’235 El Hizjra wilde
hiermee uitdragen dat zij díe elementen uit de Arabische cultuur wil benadrukken die
staan voor een verdraagzame samenleving met gelijke rechten voor vrouwen en
culturele of religieuze minderheden.
§ 5.2

DE EL HIZJRA-LITERATUURPRIJS

In 1992 introduceerde El Hizjra een schrijfwedstrijd voor Marokkaanse en Arabische
Nederlanders, die is uitgegroeid tot de belangrijkste landelijke activiteit van de stichting
tot op heden én een uniek initiatief in Europa is, gezien de bijdrage die het heeft
geleverd aan de lancering van de schrijverscarrière van vooral Nederlands-Marokkaans

El Hizjra heeft vanaf 2001 structureel subsidie ontvangen van de rijksoverheid. In de
Cultuurnotaperiode 2001-2004 wordt aangegeven dat een aantal manifestaties ‘met een multicultureel
karakter en een overwegend jong publiek’ op lange termijn zal worden gesubsidieerd. Naast El Hizjra
ontvangen onder andere het festival voor de nieuwe letteren Geen Daden Maar Woorden van Passionate,
Winternachten, Literatuurfestival Wintertuin en Crossing Border subsidie. Raad voor Cultuur. 2003 (3
april). ‘Vooradvies 2005-2008 deel Letteren.’ Web:
http://www.cultuur.nl/upload/documents/adviezen/Vooradvies-2005-2008-deel-Letteren.pdf (23-082012).
234 Raad voor Cultuur. 2008 (mei). ‘Basisinfrastructuur 1.0. Advies vierjaarlijkse cultuursubsidies voor
instellingen, sectorinstituten en fondsen in de Basisinfrastructuur’, 401-402. Web:
http://www.cultuur.nl/upload/documents/adviezen/advies-Basisinfrastructuur-1.0-klein.pdf (23-082012).
235 Ontleend aan de Libanese schrijver en mysticus Khalil Gibran.
233
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schrijftalent.236 Nog niet eerder gepubliceerd werk kan meedingen naar de jaarlijkse El
Hizjra-literatuurprijs, hetzij in het Nederlands geschreven, in het Arabisch, óf – slechts
sinds een aantal jaar – in het Tamazight (Berbers). Naast gedichten en verhalen kunnen
er sinds 2005 ook andere of niet-literaire genres zoals essays, rap, songs, toneel en
cabaret worden ingezonden.
De inzendingen worden onderverdeeld in genre en leeftijdscategorie (15-18 jaar;
19-25 jaar; 26 jaar en ouder). Een jury die ieder jaar van samenstelling verandert, krijgt
de teksten anoniem voorgelegd en beoordeelt ze op originaliteit, zeggingskracht en
taalgebruik. De winnaars ontvangen een bescheiden geldbedrag (maximaal € 300),
mogen een serie masterclasses volgen om hun talent nog verder te ontwikkelen en hun
bijdrage wordt gepubliceerd in een bundel, door uitgeverij Van Gennep uitgegeven
(voorheen gaf El Hizjra de bundels zelf uit).237
Het onverwacht grote succes van de schrijfwedstrijd werd tijdens de tiende
uitreiking van de El Hizjra-literatuurprijs in een toespraak door burgemeester Job Cohen
van Amsterdam uitgesproken:
Toen El Hizjra in 1992 begon met het uitschrijven van een literaire prijsvraag voor Marokkaanse
en andere Arabische Nederlanders en daar een Literatuurprijs aan koppelde, dachten velen in
Nederland: ‘Ze zijn gek geworden.’ Weinigen konden zich voorstellen dat Marokkanen en andere
Arabische Nederlanders op literatuur gebied iets te melden zouden kunnen hebben dat ook voor
Nederlanders interessant zou kunnen zijn. Inmiddels vindt vandaag voor de 10e keer de
uitreiking van de El Hizjra Literatuurprijzen plaats. [De] prachtige romans [van winnaars van
vorige edities] worden door een breed publiek gewaardeerd.238

De wedstrijd werd en wordt nog steeds – alhoewel in mindere mate – gezien als
springplank voor jong talent; relatief veel beginnende schrijvers vonden immers via
deze manier hun weg naar literaire uitgevers.239 Simone IJben gaf zo’n tien jaar geleden
aan, zoals reeds vermeld, dat enige nuance wel op haar plek is; niet álle uitgevers waren
tenslotte geïnteresseerd.240 De afgelopen jaren zijn er minder schrijvers afkomstig van
Sinds 2003 is de doelgroep een stuk groter: jongeren die ten minste één oorspronkelijk nietNederlandse ouder hebben, mogen meedoen.
237 Web: http://www.elhizjra.nl (01-09-2010). Vanwege de minder gunstige financiële omstandigheden
waarin El Hizjra zich momenteel bevindt, moet hierop worden bespaard.
238 Cohen, Job. 2002 (17 maart). Toespraak uitreiking 10e El Hizjra-Literatuurprijs. Web:
http://amsterdam.nl/gemeente/college/burgemeester_cohen/toespraken/overig/toespraak_uitreiking
(01-09-2010)
239 Cf. Schoonenboom, Merlijn. 2006. Op. cit., 5.
240 Simone IJben in: Schoonenboom, Merlijn. 2006. Op. cit., 5.
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El Hizjra doorgedrongen tot de literaire wereld. Ná 2008 lijkt het succes wat af te
nemen; voor zover ik na kan gaan, heeft alleen de Nederlands-Turkse Murat Isik
sindsdien de uitgeverswereld bereikt. Hij won de El Hizjra-literatuurprijs in 2011 en zijn
roman verscheen het jaar daarop bij uitgeverij Anthos. De Vlaams-Marokkaanse Rachida
Ahali, winnares in 2001 en 2004, heeft weliswaar in 2011 ook een boek gepubliceerd bij
Standaard Uitgeverij, maar dit betreft geen literair werk; het is een kookboek gelardeerd
met persoonlijke verhalen. Vóór haar publiceerde de Vlaams-Turkse Mustafa Kör, die de
prijs won in 2003, wel een literair werk, zijn debuutroman in 2007 bij Van Gennep/Van
Halewyck. De interesse van Vlamingen in het Nederlandse El Hizjra zal waarschijnlijk te
maken hebben met de huidige beperkte literaire competitiemogelijkheden voor jong
multicultureel talent in Vlaanderen.
Het maatschappelijk belang van de prijs is tweeledig: 1) voornamelijk
Marokkaanse en Arabische Nederlanders werden en worden gestimuleerd om zich
literair te uiten en om zich een plek in de Nederlandse literatuur te verwerven; 2) het
draagt bij aan een genuanceerde beeldvorming: El Hizjra laat een positief beeld zien van
jongeren uit een bevolkingsgroep over wie vaak negatief bericht wordt in de media.
Abdelkader Benali gaf in een interview met het – inmiddels opgeheven – maandblad
Bijeen aan dat de drempel om mee te doen aan de schrijfwedstrijd voor hem iets lager
lag dan bij andere schrijfwedstrijden:
Ja, ik houd El Hizjra in ere. Je moet de rots of de tegel die je pad heeft gemaakt, nooit afvallen. Er
bestaan heel veel schrijfwedstrijden, maar El Hizjra, dat was Marokkaans hè. Hier hoor ik bij,
dacht ik, daar stuur ik iets heen, dat gaat lukken. 241

Het is Benali zeker gelukt; hij heeft de prijs maar liefst twee keer gewonnen en is een
van de bekendste schrijvers (al dan niet de bekendste schrijver) die uit het initiatief van
El Hizjra zijn voortgekomen.
§6

UITBREIDING OF BEPERKING VAN DE ACTIVITEITEN

Heeft El Hizjra nog meer ambities? In maart 2002 gooide de burgemeester van
Amsterdam, Job Cohen, een balletje op tijdens zijn toespraak bij de 10e uitreiking van de
Abdelkader Benali in: Landman, Jan. 2000. ‘Abdelkader Benali en de El Hizjra-Literatuurprijs: Het besef
dat er ergens iemand rondloopt met een hoofd vol mooie zinnen.’ Bijeen. Maandblad over internationale
samenwerking op het terrein van missionering, zending en ontwikkelingswerk 33, 3: 49.
241
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El Hizjra-Literatuurprijs: ‘Wordt het geen tijd dat er in Nederland, in Amsterdam, een
centrum komt die [sic] structureel aandacht schenkt aan de diverse aspecten van de
Arabische en islamitische kunst en cultuur?’242 El Hizjra leek hier een aantal jaar later
gehoor aan te geven zoals bleek uit het voornemen een Nederlands centrum voor
Arabische cultuur op te willen zetten, beschreven in het ‘Cultuurnota advies 2005-2008’
van de Raad voor Cultuur:
De Raad is van mening dat het plan van El Hizjra om te komen tot de oprichting van een
Nederlands Centrum voor Arabische Cultuur een cultureel en maatschappelijk doel dient dat op
zich nastrevenswaardig is. Een open en kwalitatief hoogstaand platform voor culturele
uitwisseling kan naar de mening van de Raad van betekenis zijn – de verwijzing in het beleidsplan
naar het imposante Parijse Institut du Monde Arabe ligt onwillekeurig voor de hand. De
oprichting van een dergelijk – uiteraard kleinschaliger – instituut in Nederland zou niet alleen de
integratie ten goede komen en tot meer wederzijds begrip leiden tussen autochtone Nederlanders
en mensen van Arabische origine, maar zou ook een natuurlijke bedding verschaffen aan de grote
diversiteit aan activiteiten op het terrein van de Nederlands-Arabische cultuur. Gezien de grote
organisatorische problemen van El Hizjra acht de Raad een voortrekkersrol voor El Hizjra in
dezen te ambitieus. 243

De uitbreiding van de activiteiten van El Hizjra blijkt vooralsnog toekomstmuziek. De
stichting kampte een aantal jaar met organisatorische en financiële problemen en zag
zich daarom genoodzaakt de aandacht uitsluitend te richten op de zogenaamde
kernactiviteiten: de landelijke schrijfwedstrijd met de El Hizjra-Literatuurprijs, lezingen,
debatten en de informatiefunctie. De taak om een Nederlands Centrum voor Arabische
cultuur op te zetten moest voornamelijk overgenomen worden door het platform
Kosmopolis, maar dat is tot op heden niet gelukt.244 Dit initiatief wordt omschreven als
‘een lokaal, interstedelijk en internationaal multimediaal platform dat kunst, cultuur en
debat inzet om een diepgaande dialoog tussen “oude” en “nieuwe” Nederlanders, jong en
oud, denkers en doeners tot stand te brengen en te voeden’.245

Cohen, Job. 2002. Op. cit.
Raad voor Cultuur. 2004. Op. cit.
244 Er was een Amsterdamse, Rotterdamse, Haagse en Utrechtse tak opgezet, maar het platform is niet van
de grond gekomen; alleen de Utrechtse tak is, alhoewel deze nu geen subsidie meer ontvangt, nog actief,
zie de website: http://kosmopolisutrecht.nl/blog/ (31-08-2015).
245 Web: http://www.kosmopolis.nl/ (10-10-2014).
242
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§7

KIF KIF: ONTSTAANSGESCHIEDENIS VAN DE ORGANISATIE

In Antwerpen ontstond in 2003 het interactieve platform Kif Kif dat met name op het
maatschappelijke, politieke en culturele vlak interactie, communicatie en uitwisseling
van ideeën tussen alle bevolkingsgroepen in Vlaanderen voorstond. In 2004
organiseerde Kif Kif, naast de journalistieke activiteiten, de schrijfwedstrijd ‘Kleur de
Kunst!’ De vergelijking met El Hizjra is hierdoor snel getrokken, maar is dat terecht? Zou
Kif Kif als een Vlaamse variant van het Amsterdamse El Hizjra kunnen worden gezien?
Komen de activiteiten en de doelstelling van eerstgenoemde organisatie overeen met de
laatstgenoemde?
Alhoewel er wel veel overeenkomsten zijn met El Hizjra kan Kif Kif niet als een
Vlaamse kopie van de stichting voor Arabische kunst en cultuur in Amsterdam worden
gezien. Anders dan El Hizjra waar van het begin af aan cultuur en literatuur centraal
stonden, was Kif Kif in beginsel meer maatschappelijk en politiek gericht; Dany Neudt,
coördinator van de organisatie, formuleerde het als volgt: ‘We zijn altijd een soort

NGO

geweest; we komen op voor bepaalde idealen.’246 Kortom, Kif Kif heeft een andere
ontstaansgeschiedenis dan het in Amsterdam gevestigde El Hizjra. Deze andere
benadering is terug te zien in de logo’s en de (boek)uitgaven van beide organisaties, zie
bijlage 2.
Het allereerste begin van Kif Kif, met Antwerpen als thuisbasis, vond plaats in
2001 met de lancering van een low profile website waarop opinies werden gedeeld over
het thema ‘de integratiepolitiek’. Een onderwerp dat destijds breed werd uitgemeten in
de Belgische media. In 2003 werd de website omgebouwd tot een interactief platform
om van Kif Kif een dynamische beweging te maken. Het was de bedoeling om interactie,
communicatie en de uitwisseling van ideeën te stimuleren (door middel van onder
andere een website-forum). Het was echter wel moeilijk om de discussie op de website
constructief te houden; onder invloed van een vijandig maatschappelijk klimaat werd Kif
Kif overstelpt met reacties van ‘islam-bashers’, nationalisten, extreemrechtse individuen
et cetera.247 Desalniettemin verwierf de website de status van belangrijk referentiepunt
in het maatschappelijk debat over de multiculturele of – om het in termen van Kif Kif te

246
247

Dany Neudt in: Nijborg, Marjan. 2009 (29 januari). Op. cit.
Ibidem.
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verwoorden – interculturele samenleving.248 Kif Kif werd in 2006 erkend als ‘sociaalculturele beweging’, is anno 2008 uitgegroeid tot een leden- en actieorganisatie, die in
2011 voor de tweede keer groen licht kreeg door te gaan als socio-culturele beweging;
de tweede beleidsperiode ging toen van start.
Het draait bij de organisatie om interculturaliteit, wat praktisch gezien neerkomt
op: strijden tegen ongelijkheid en racisme. De naam Kif Kif betekent idem dito in het
Arabisch en refereert aan het ideaal van gelijkwaardigheid. 249 Dany Neudt geeft aan dat
de samenstelling van de mensen in de organisatie van meet af aan een intercultureel
karakter heeft gehad. Het interculturele is ook iets dat Kif Kif als bewuste politiek wil
uitdragen:
We zijn geen Marokkaanse organisatie, niet eens een Maghrebijnse noch een islamitische. [...]
Vroeger waren het vooral Maghrebijnse allochtonen die actief waren [voor Kif Kif], maar vanaf het
begin wilden wij de overbrugging al maken en niet woordvoerder zijn van de Marokkaanse of van
de islamitische gemeenschap.250

De Arabische achtergrond is bij Kif Kif veel minder van belang dan bij El Hizjra, maar de
wens om een brugfunctie te vervullen tussen verschillende culturen is bij alle twee
aanwezig.
Op de website heeft de Vlaamse organisatie als een soort richtsnoer, de volgende
algemene doelstellingen geformuleerd:
1. Een diversiteit aan stemmen en verhalen een forum bieden.
2. De actieve participatie van álle burgers bevorderen.
3. Stereotiepe en negatieve beeldvorming ontkrachten.
4. Stimuleren tot kritische reflectie.
5. De onafhankelijkheid en het unieke karakter van de organisatie bewaken.
Door middel van verschillende activiteiten probeerde Kif Kif deze idealen in de praktijk
te brengen. Een van deze activiteiten betrof de schrijfwedstrijd ‘Kleur de Kunst!’; over
het ontstaan daarvan zegt Dany Neudt:

‘Multiculturaliteit is een vrij statisch cultuurbegrip [...]je bent een Marokkaan, of van Marokkaanse
afkomst en daar zijn een aantal kenmerken aan verbonden [...] Terwijl interculturaliteit een veel
dynamischer cultuurbegrip is, waarin de dingen nooit vaststaan. Het is een veel complexer cultuurbegrip;
wij staan voor interculturaliteit in de zin van dat wij de zaken zo min mogelijk proberen te culturaliseren.’
Dany Neudt in: Ibidem.
249 Web: http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1867 (05/02/09)
250 Dany Neudt in: Nijborg, Marjan. 2009 (29 januari). Op. cit.
248
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De werking [van Kif Kif] draaide voor een stuk rond het woord; we nemen zelf het woord als we
iets te zeggen hebben en we geven ook het woord aan mensen. En daarin paste een literaire
wedstrijd zeer goed. Het was eigenlijk het eerste grote project dat we ooit gedaan hebben, naast
de journalistieke vorming – het project ‘Kleur de Kunst!’251

De schrijfwedstrijd was dus onderdeel van de interculturele aanpak die Kif Kif hanteert
en had niet zo zeer een literaire stimulans als achtergrond. De parallellen die met El
Hizjra te trekken zijn, berusten volgens Neudt eerder op toeval, dan op ‘kopieergedrag’.
Hij legde uit hoe de schrijfwedstrijd paste bij de idealen van Kif Kif:
Het zat in de genen van de organisatie. Het zat in de structuren waar wij voor stonden. Het doel
was om mensen een forum te geven, om mensen mondig te maken. We deden cursussen
journalistiek, schrijfcursussen. Mensen een podium bieden, de kans geven hun mening te zeggen
in welke vorm dan ook. In de vorm van het publieke debat of een opiniestuk. Of via een stand-up
comedy show, of dans. Gewoon uiting geven aan je eigen mening. Het lag in de lijn van die
bezigheden. Misschien is El Hizjra wel een inspiratiebron geweest, maar vanaf het begin hebben
wij het wel anders gedaan.252

De succesvolle schrijfwedstrijd in Nederland was bij het Vlaamse Kif Kif niet
onopgemerkt gebleven, maar de intenties bij de organisatie van ‘Kleur de Kunst!’ waren
anders dan bij de El Hizjra-Literatuurprijs in Amsterdam.
§ 7.1 SCHRIJFWEDSTRIJD ‘KLEUR DE KUNST!’
Kif Kif organiseerde van 2004 tot begin 2007 de (literaire) prijs ‘Kleur de kunst!’ 253 De
eerste editie in 2004 richtte zich echter niet alleen op literatuur, maar ook op fotografie
en film. Dat werd een jaar later losgelaten: Kif Kif was een kleine organisatie en draaide
bijna puur op vrijwilligerswerk; ‘het was te moeilijk om rond die drie disciplines
promotie te maken, mensen te begeleiden. Fotografie, film en literatuur was te veel. Die
disciplines liepen ook te veel uit elkaar en het aanbod van getalenteerde mensen die
daar aan konden deelnemen was ook niet zo groot. [...] Het tweede jaar hebben we ons

Ibidem.
Ibidem.
253 De uitreiking van de prijs geschiedde altijd een kalenderjaar later, dus de eerste editie in 2004 had de
prijsuitreiking in 2005, en zo ook voor de edities in 2005 (prijsuitreiking in 2006) en 2006 (prijsuitreiking
in 2007).
251
252
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enkel op literatuur gefocust.’254 Literatuur had relatief gezien veel aanmeldingen, maar
na drie edities heeft Kif Kif toch besloten om een pauze in te lassen omdat het aanbod
van de beoogde doelgroep te klein was.
We willen het, als interculturele organisatie, niet enkel voor allochtonen doen, maar anderzijds als
we het openstellen voor iedereen [voor de goede orde: dit is het geval bij Kif Kif, MN], dan krijgen
we de maatschappelijke machtsverhoudingen in onze wedstrijd weerspiegeld. Dan worden we
overstelpt door, ik zou zeggen, ambitieuze, blanke middenklassers, die allemaal deelnemers zijn
aan waar ze maar kunnen deelnemen en hun verhaal insturen waar ze ook maar kunnen, waar
dan het interculturele aan ten onder gaat. 255

Anders dan bij El Hizjra hoefden de deelnemers aan ‘Kleur de kunst!’ geen Arabische of
Marokkaanse achtergrond te hebben – de wedstrijd stond voor iedereen open – maar er
werd wel in het reglement vermeld dat de wedstrijd zich in het bijzonder richt op
personen met ‘allochtone’ roots. De mogelijkheid om teksten in een buitenlandse taal in
te sturen, zoals bij de El Hizjra-schrijfwedstrijd (Arabisch en Tamazight), bestond niet
bij ‘Kleur de kunst!’: alle inzendingen moesten in het Nederlands zijn geschreven. Wel
kwam het wedstrijdreglement van El Hizjra met de Vlaamse schrijfwedstrijd overeen op
het punt van de onafhankelijkheid van het oordeel van de jury; om deze te garanderen,
wordt de identiteit van de auteur pas na de beraadslaging van de jury bekendgemaakt.
Ook was de prijs voor de winnaar vrijwel hetzelfde: een geldbedrag (1000 euro – het
bedrag op zich is wel hoger dan bij El Hizjra), een masterclass literatuur en publicatie
van de winnende tekst.
In Vlaanderen waren er begin deze eeuw – in tegenstelling tot Nederland en
andere buurlanden – nog geen schrijvers van ‘allochtone’ afkomst écht doorgebroken en
hadden zij hun stem bijgevolg nog niet in de Vlaamse literatuur kunnen laten horen.
Vóór de introductie van ‘Kleur de kunst!’ waren er al pogingen ondernomen om
‘allochtone’ auteurs het literaire toneel te laten betreden, zoals het citaat hieronder –
een extract uit de toelichting bij het wedstrijdreglement van de Vlaamse literaire prijs –
aangeeft:
[...] in het verleden [werden] al verschillende initiatieven genomen om dit proces [de doorbraak
van een allochtone auteur] te ondersteunen. Tot nog toe gaf dit nog geen resultaten die bij het
ruime publiek bekend zijn. Maar dankzij deze inspanningen komt er stilaan wel een generatie
254
255

Dany Neudt in: Nijborg, Marjan. 2009 (29 januari). Op. cit.
Ibidem.
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getalenteerde en jonge allochtone auteurs aan het oppervlak. Kif Kif wil deze evolutie volop
ondersteunen en verder uitbreiden.256

Eén van die initiatieven was het literaire project ‘Vreemd in het schrijven’ (2002-2003),
een serie van drie workshops van de Brusselse literaire vereniging Het Beschrijf onder
leiding van Kristien Hemmerechts, Koen Peeters en Peter Verhelst. (De deelnemers
waren onder anderen Mustafa Kör en Rachida Lamrabet.) ‘Vreemd in het schrijven’ had
twee uitgangspunten die in de vorm van een uitroep en vraag kort werden verwoord: 1)
Eén is weinig!; 2) Bloedarmoede? Het eerste uitgangspunt refereerde aan het
opmerkelijke feit dat er in België zo weinig schrijvers van allochtone afkomst hun
stempel drukten op de literatuur; in Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië en Nederland
gebeurde dat toen al wel, maar Vlaanderen telde slechts één auteur van allochtone
afkomst: de jeugdauteur Jamil Shakely van Koerdische origine. Het tweede uitgangspunt
wordt als volgt toegelicht:
Lijdt de Vlaamse literatuur aan bloedarmoede? Is zij ietwat navelstaarderig bezig?
Provincialistisch misschien? Te veel teruggeplooid op zichzelf? Te sterk bezig met het eigen erf?
Te weinig met de wereld?
Het zijn geen vragen die we proberen te beantwoorden, maar we kunnen ze ook niet negeren. In
het buitenland heeft de inbreng van “vreemd literair bloed” de literatuur een weldoende schok
toegebracht. Het betekende een opmerkelijke verrijking op thematisch en stilistisch vlak. Waarom
zou het in Vlaanderen anders zijn?257

De workshops – met als thema de confrontatie tussen twee verschillende culturen:
verrijkende mogelijkheden, problemen en perspectieven – dienden ter stimulering en
aanmoediging van getalenteerde schrijvers in spe. Evenals bij de literaire wedstrijd
‘Kleur de Kunst!’ stonden de workshops in principe voor iedereen open, maar de
deelnemers ‘hebben het samenkomen van diverse culturele achtergronden aan den lijve
ervaren’ en hadden ‘een visie op de zogenaamde culturele diversiteit of willen die
gaandeweg formuleren’.258 De resultaten van de workshop werden gepubliceerd in de
bloemlezing Kif Kif. Nieuwe stemmen uit Vlaanderen (2006)259, gezamenlijk met de
bekroonde inzendingen van de door Kif Kif georganiseerde schrijfwedstrijd.
Web: http://www.site.kifkif.be/pdf/reglementkleurdekunst.pdf (05/02/09)
Web: http://www.octopuls.com/beschrijf/ (05/02/09)
258 Ibidem.
259 Albdiouni, Naima et al. 2006. Kif Kif. Nieuwe stemmen uit Vlaanderen. Amsterdam/Antwerpen:
MeulenhoffManteau.
256
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De masterclass ‘Vers Bloed’ (vanaf eind 2006) onder leiding van Stefan Hertmans
(met onder andere Ali Wouters, Rachida Lamrabet en Saddi Choua als deelnemers) was
een vervolg op ‘Vreemd in het schrijven’, georganiseerd met de gedachte dat ‘de Vlaamse
literatuur nog wel een stevige injectie vers bloed [kan] gebruiken’ 260 en aangemoedigd
door de goede resultaten van de workshops van Het Beschrijf en de schrijfwedstrijd van
Kif Kif: ‘Deze activiteiten uit het recente verleden maakten overduidelijk dat er in
Vlaanderen meer dan voldoende talent aanwezig is bij kandidaat-schrijvers van
vreemde origine.’261
De literaire schrijfwedstrijd ‘Kleur de kunst!’ heeft drie edities gekend: 1) 2005,
winnares: Saddie Choua; 2) 2006, winnares: Rachida Lamrabet; 3) 2007, winnares:
Sarah De Mul-Olaziregi. ‘Geheel toevallig, maar wel traditiegetrouw, is de winnaar van
deze editie weer eens een vrouw [...],’ schreef Nooshin Khatami op de website van Kif Kif
over laatstgenoemde laureate.262 De laatste editie van 2007 richtte zich op ‘(de kracht
van) het geschreven woord in de ruimste zin’263 en de inzendingen dienden ‘een
eigenzinnige kijk op interculturaliteit’ te geven.264
§ 7.2 ONTSTAAN KIF KIF AWARDS
Met de uitbreiding naar het geschreven woord in brede zin vormde ‘Kleur de kunst!’ van
2007 de opmaat naar de Kif Kif Awards van 2008, de opvolger van de schrijfwedstrijd,
die een verbreding behelsde van het genre; de toespitsing op literaire werken werd
losgelaten. Bovendien zou de aandacht niet langer zo nadrukkelijk naar ‘allochtoon’
talent uitgaan. De behoefte hieraan verwoordde Sarah De Mul-Olaziregi als volgt:
Ik zou het persoonlijk zonde vinden als de schrijfwedstrijd zich louter zou laten
instrumentaliseren als aandrager van ‘allochtoon’ talent en zodoende dreigt medeplichtig te
worden aan de marktprincipes van het boekenbedrijf, dat zichzelf voortdurend voedt met het
nieuwe, het exotische, het andere.265

Web: http://www.kifkif.be/actua/vers-bloed (05/02/09)
Ibidem.
262 Web: http://www.kifkif.be/page?&orl=1&ssn=&lng=1&pge=34&searchlist=all&pge_old=9&zoek=
kleur%20 de% 20kunst&are=1147 (05/02/09)
263 I.e. alle vormen van poëzie, proza en theaterteksten komen in aanmerking.
264 Web: http://www.site.kifkif.be/pdf/reglementkleurdekunst.pdf (05/02/09)
265 Sarah De Mul-Olaziregi (gebruik van tweede achternaam is bewust) in een reactie op: Roelans, Silvie.
2007 (15 maart). ‘Kifkif kleurt de kunst.’ Web: http://www.indymedia.be/en/node/7907 (05/02/09). Zij
licht verder toe: ‘Om op het failliet van de labelling “autochtoon” en “allochtoon” de nadruk te leggen, heb
260
261
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Over het thema interculturaliteit meldde zij:
Voor mij zit interculturaliteit in de kleine dingen. De modale schrijver van vandaag is echt nog uit
de Vlaamse klei getrokken. De interculturele samenleving zou meer in kaart moeten worden
gebracht. Literatuur is als reflectie van de samenleving daar een ideaal medium voor. 266

Dany Neudt lichtte bij de laatste uitreiking van de literaire prijs ‘Kleur de kunst!’ in 2007
het ambivalente gevoel dat men voelde bij de schrijfwedstrijd toe:
Allochtoon zijn is geen voorwaarde voor inschrijving maar het blijft natuurlijk een eeuwig
dilemma, iedereen verwacht een allochtone winnaar. 267

Hij gaf aan dat de wedstrijd enorm was gegroeid en dat deze het jaar daarop nog meer
zou worden opengetrokken. ‘Kleur de kunst!’ zou worden uitgebouwd tot een
cultuurfonds dat beginnend artistiek talent kansen bood. In 2008 was het resultaat daar
met de lancering van de Kif Kif Awards.
Dat Kif Kif toch op twee gedachtes bleef hinken, blijkt uit het volgende citaat van
Patrick N’Siala Kiese, waarin hij de bedoeling van de prijs toelichtte.
Je hoort de professionele wereld vaak zeggen dat er geen allochtoon talent is. En het talent dat er
is, vindt vaak de weg niet naar de professionals. Velen kennen het culturele milieu niet en er is tijd
nodig om een netwerk op te bouwen. Die twee werelden willen we samenbrengen. [...] Maar ook
autochtonen zijn welkom voor de wedstrijd. We willen geen apart allochtoon circuit creëren. Het
gaat om interculturaliteit en niet om multiculturaliteit. 268

De subtitel van het artikel ‘Wij brengen twee werelden bij elkaar’ in De Morgen, waaruit
bovenstaand citaat een extract is, is ook veelzeggend: ‘Kif Kif Awards helpen
cultuursector aan allochtoon talent.’ Op basis hiervan zou je wel degelijk, in weerwil van
wat Patrick N'Siala Kiese beweerde, kunnen concluderen dat Kif Kif een apart
‘allochtoon circuit’ creëerde.

ik mijn inzending bewust verstuurd onder mijn aangetrouwde familienaam. Ik zag het als een
mogelijkheid om een aantal dingen aan te kaarten. Ik had gehoopt dat de mensen bij het zien van de
combinatie van een “autochtone” en “allochtone” naam even zouden stilstaan bij het feit dat die opdeling
niet kan worden blijven volgehouden.’
266 Sarah De Mul in: Ibidem.
267 Dany Neudt in: Ibidem.
268 Patrick N'Siala Kiese in: Eetezonne, Wilfried 2008 (21 maart). ‘“Wij brengen twee werelden bij elkaar.”
Kif Kif Awards helpen cultuursector aan allochtoon talent.’ De Morgen.
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De Turkse Souad Boukhatem (deel van het duo ‘La Cité du Bonheur’ dat een
eerste gedeelde plaats heeft gewonnen met de award voor spoken word) vermeldde
uitdrukkelijk dat het duo theater brengt, geen ‘allochtonentheater’.269 De vraag rijst dan
onmiddellijk of ze er geen moeite mee hadden om deel te nemen aan een wedstrijd die
zich specifiek op ‘allochtoon talent’ richtte. Boukhatem verklaarde zich nader:
In een ideale wereld zouden deze prijzen niet moeten bestaan. Helaas is er in deze wereld wel
degelijk nood aan. Toneelgezelschappen hebben nog altijd een overwegend blank acteursbestand
en de drempel om een gesloten wereld als de theatersector binnen te stappen is sowieso erg
hoog.270

Zij kreeg bijval van een medewinnaar in de categorie muziek, Ludovic Nyamabo,
frontman van de band ‘Société Anonyme’:
Ik zie deze wedstrijd als een eerste stap in het culturele integratieproces. Eerst moet allochtoon
talent gezien worden, pas dan zullen wedstrijden als deze niet meer nodig zijn. 271

Kif Kif probeert innovatief te blijven en zo veel mogelijk aansluiting met de jongere
generatie te realiseren. Daartoe heeft Kif Kif de afgelopen jaren meer ingezet op digitale
media. De organisatie heeft bijvoorbeeld aan de hand van de methodiek Digital
Storytelling de expo ‘This is it! My Story’ met digitale migratieverhalen opgezet.
§8

TOT SLOT

El Hizjra en Kif Kif kunnen beschouwd worden als instituties, of zijn – naar Huggan in
navolging van Frow – in elk geval ‘valuing communities’ binnen het Nederlandse en
Vlaamse literaire veld die voor een aantal schrijvers van voornamelijk Marokkaanse
afkomst als opstap hebben gefungeerd naar de uitgeverswereld. De schrijfwedstrijden
van El Hizjra en Kif Kif met onder andere een aanmoedigingsprijs als bekroning hebben,
hetzij op bescheiden wijze, het Nederlandse en Vlaamse literaire landschap veranderd.
Een aantal uitgevers heeft tenslotte prijswinnaars verder aangemoedigd in het
ontwikkelen van hun schrijftalent en in hun fonds opgenomen.
Theerlynck, Sarah. 2008 (27 oktober). ‘Eerste Kif Kif Awards bekronen allochtoon artistiek talent.’ De
Morgen.
270 Souad Boukhatem in: Ibidem.
271 Ludovic Nyamabo in: Ibidem.
269
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Meer en minder bekende winnaars van de El Hizjra-Literatuurprijs die een
uitgever in Nederland (en Vlaanderen) hebben gevonden en overwegend literair werk
hebben gepubliceerd, zijn: Mustafa Stitou (winnaar van de El Hizjra-Literatuurprijs in
1992), eerste literaire werk gepubliceerd door Arena en Vassallucci; Abdelkader Benali
(1994 en 1995), gepubliceerd door Vassallucci; Rashid Novaire (1996), gepubliceerd
door De Geus; Aziza El Barakat (1997), gepubliceerd door De Harmonie; Khalid Boudou
(1998), gepubliceerd door Vassallucci; Said El Haji (1999), gepubliceerd door
Vassallucci; Rodhan al-Khalidi (1999) – tegenwoordig bekend als Rodaan (Al Galidi) –,
gepubliceerd door Bornmeer (poëzie) en De Arbeiderspers (proza); Hassan Bahara
(2000 en 2001, onder een pseudoniem), gepubliceerd door Van Gennep en Mustafa Kör
(2003), gepubliceerd door Van Gennep- Van Halewyck.272
De schrijfwedstrijd ‘Kleur de Kunst!’ van Kif Kif heeft één schrijver opgeleverd die
haar weg heeft gevonden naar een uitgever: Rachida Lamrabat (winnares in 2006),
gepubliceerd door Meulenhoff|Manteau. Kif Kif heeft echter door het uitgeven van een
verhalenbundel (Kif Kif. Nieuwe stemmen uit Vlaanderen, 2006) in samenwerking met
zojuist genoemde uitgever, ook een paar andere schrijvers onder de aandacht gebracht,
die vervolgens een roman bij een uitgever hebben gepubliceerd: Malika Chaara,
gepubliceerd door Manteau (in 2007); Mustafa Kör gepubliceerd door Van Gennep/Van
Halewyck (in 2007) en Naima Albdiouni, gepubliceerd door Meulenhoff|Manteau (in
2009).
Met name uitgeverij Vassallucci heeft literaire werken gepubliceerd van
Nederlands-Marokkaanse schrijvers die hun schrijverscarrière bij El Hizjra begonnen
zijn. De rol van gatekeeper, die gewoonlijk aan de uitgever wordt toebedeeld, wordt in
dit geval gedeeld met El Hizjra, aangezien de schrijfwedstrijd van laatstgenoemde de
eerste waardeoordeel-vellende institutie is waarmee de schrijver in wording wordt
geconfronteerd. Dit geldt in zeer bescheiden mate ook voor de schrijfwedstrijd ‘Kleur de
Kunst! van Kif Kif, die de rol van gatekeeper heeft gedeeld met de uitgeverij
Meulenhof|Manteau. Kortom, met name El Hizjra heeft een succesvolle rol gespeeld in
het Nederlandse veld van culturele productie, en een rol van belang, want – om Louis
Stiller te citeren: ‘Veruit het allerbelangrijkste wat de instroom van de nieuwe schrijvers
oplevert, is een verandering van de literatuur zelf – van het wezen van onze
Kör is in deze opsomming de enige schrijver uit Vlaanderen én de enige van Turkse afkomst. Rodaan
(Al Galidi) komt oorspronkelijk uit Irak.
272
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vertellingen.’273 Echter, zonder een open-minded, innovatieve uitgeverij als Vassallucci,
zouden de inspanningen van El Hizjra niet zo’n effect op het Nederlandse literaire
landschap hebben gehad als nu het geval is.
Men zou zich kunnen afvragen wanneer het moment aanbreekt dat initiatieven
als de El Hizjra-Literatuurprijs, in de huidige vorm,274 uit het oogpunt van de
ondervertegenwoordiging en ‘de achterstandspositie’ die schrijvers met andere dan
Nederlandse of Vlaamse roots in de literaire wereld hebben (of hadden), niet langer
nodig zijn of obsoleet zijn geworden.275 Wellicht is dat moment inmiddels aangebroken;
El Hizjra zal zich moeten vernieuwen om een rol van betekenis te blijven spelen.

Louis Stiller in: Jansen, Christel & Louis Stiller (red. ) 2001. Schrijven in Nederland. Handboek voor
schrijvers die hun weg zoeken in het Nederlandse literaire landschap. Amsterdam: Fonds voor de Letteren,
6.
274 Kif Kif heeft inmiddels al andere vormen gerealiseerd en richt zich daarbij vooral op digitale media.
275 Aan El Hizjra wordt sinds 1 januari 2013 alleen nog maar een kleine subsidietoelage verleend door de
gemeente Amsterdam in verband met de El Hizjra-Literatuurprijs. De boekhandel aan het Singel heeft,
zoals al vermeld, zijn deuren in maart 2013 moeten sluiten. Sindsdien is El Hizjra vrijwel volledig een
vrijwilligersorganisatie, gevestigd in Amsterdam Nieuw West.
273
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§1

UITGEVERS EN MIGRANTENLITERATUUR

Vassallucci is zeker niet de enige uitgeverij geweest die literaire werken heeft
gepubliceerd van schrijvers met een niet-Nederlandse achtergrond. Wel is deze
uitgeverij, zoals al aangegeven, in het bijzonder van belang geweest voor de opkomst
van Nederlands-Marokkaanse literatuur.
Lisa Kuitert behandelt in haar studie Vleugelspelers. Uitgevers tussen twee
culturen (2001) de uitgeefgeschiedenis van ‘multiculturele’ literatuur van uitgeverijen
van vóór en ten tijde van Vassallucci’s bestaan; uitgeverijen zoals In de Knipscheer,
Conserve, De Geus en Van Gennep rich(t)ten zich ook op deze literatuur, waarbij
ideologische motieven soms zwaarder wogen dan commerciële doeleinden.276 Geen van
deze uitgeverijen is echter zo succesvol geweest in het publiceren van schrijftalent van
Marokkaanse afkomst als Vassallucci. Adriaan Krabbendam, oud-hoofdredacteur van
uitgeverij Vassallucci, geeft aan dat Vassallucci zeker schatplichtig is aan hun
voorgangers, in het bijzonder In de Knipscheer. ‘In de Knipscheer was onze moestuin.
Daar is eigenlijk heel veel talent uiteindelijk uit voortgekomen, terwijl de uitgeverij altijd
vrij klein, relatief onbekend is gebleven.’277
Uitgever Oscar van Gelderen heeft aldus met zijn uitgeverij Vassallucci een
belangrijke bijdrage geleverd aan het scouten en ondersteunen van Nederlandstalige
schrijvers van Marokkaanse origine. Toch moet uitgever Harold Polis van het
voormalige imprint Meulenhoff|Manteau niet onvermeld blijven. Dit was een
samenwerkingsverband van het Amsterdamse J.M. Meulenhoff en het Antwerpse
Manteau278. Met het imprint bouwde Polis een zelfstandig fonds op, dat heeft bestaan
van 2003 tot 2010. Het richtte zich onder anderen op ‘allochtone’ schrijvers, wat Polis
overigens geen ‘aangename term’ vond.279 In bijlage 1 kan men zien dat twee van de zes
Vlaamse schrijvers van Marokkaanse afkomst, Rachida Lamrabet in 2007 en Naima
Albdiouni in 2009, debuteerden bij Meulenhoff|Manteau. Zij vormen de (bescheiden)
Kuitert, Lisa. 2001. Vleugelspelers. Uitgevers tussen twee culturen. Utrecht: Forum.
Adriaan Krabbendam in: Nijborg, Marjan. 2009 (29 juli). ‘Interview met Adriaan Krabbendam.’ Texel.
(ongepubliceerd).
278 Manteau was de literaire tak van Standaard Uitgeverij en is sinds 2010 een literaire imprint van WPG
Uitgevers België.
279 Cloostermans, Mark. 2006 (23 november). ‘De herrijzenis van uitgeverij Manteau.’ Boekblad.
276
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bijdrage die Polis heeft geleverd aan de opkomst van Vlaamse schrijvers van
Marokkaanse afkomst. Volgens Dany Neudt was Polis bewust op zoek geweest naar
multicultureel schrijftalent:
Harold Polis gelooft daar in, ook vanuit een gezond commerciële optiek; geen andere uitgeverij in
Vlaanderen is daar mee bezig, of niet zoveel in ieder geval. MeulenhoffManteau en Harold Polis
houden zich daar echt mee bezig. Het was ook hun voorstel om een bundel te maken [de
verhalenbundel Kif Kif. Nieuwe stemmen uit Vlaanderen (2006), MN].
Harold Polis zit daarachter. Je hebt een paar cultuurpauzen nodig. In de culturele wereld heb je
mensen die bepalend zijn voor de canon die gebracht wordt. […] Je hebt een aantal mensen nodig
die je sturen en een aantal intrinsieke kwaliteiten.280

Het overzicht in bijlage 1 vermeldt bij andere Vlaamse schrijvers van Marokkaanse
afkomst, de namen van de Nederlandse uitgevers Van Gennep en Prometheus, en bij de
Vlaamse auteur van Turkse afkomst (Mustafa Kör) een ander samenwerkingsverband
tussen een Nederlandse en een Vlaamse uitgever: Van Gennep/Van Halewyck. Omar B.
en Malika Chaara werden uitgegeven door enkel Vlaamse uitgevers, respectievelijk
Houtekiet en Manteau (let wel: niét door het imprint Meulenhoff|Manteau). Voor alle
duidelijkheid, Chaara viel dus niet onder de hoede van Polis.
De samenwerking bij de overigen lijkt erop te wijzen dat de Vlaamse
uitgeverswereld zich in een moeilijke positie bevindt. Karel Verhoeven, de
hoofdredacteur van De Standaard, meldde in een opiniestuk dat de huidige belabberde
toestand van de Vlaamse uitgeverswereld dezelfde is als in de jaren negentig; elke
zichzelf respecterende schrijver ‘streefde er toen naar om in Nederland te worden
uitgegeven. Alleen schrijvers die in Nederland werden uitgegeven, kregen echt literair
prestige toegedicht.’281 Elisabeth Bekers beaamt de moeilijke Vlaamse omstandigheden:
Even in the present day, publishing circumstances in Belgium in some ways continue to be
tougher than in the Netherlands, as most Flemish publishers have had to affiliate themselves with
publishing companies in the Netherlands to survive.282

Het uitgeefconcern PCM, waar Manteau en J.M. Meulenhoff onder vielen, verkocht in 2010
de boekendivisie.283 Uitgeefconcern

WPG

nam toen Standaard Uitgeverij, waar Manteau

Dany Neudt in: Nijborg, Marjan. 2009 (29 januari). Op. cit.
Verhoeven, Karel. 2014 (30 oktober). ‘De schrijvers moeten terug naar Amsterdam.’ De Standaard.
282 Bekers, Elisabeth. 2009. Op. cit., 63.
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aan gelieerd was, over en J.M. Meulenhoff kwam bij de Lannoo Groep Uitgeverij terecht.
Door deze opsplitsing bij verschillende concerns kwam er een einde aan het imprint
Meulenhoff|Manteau. Het kon echter een doorstart maken onder de naam De Bezige Bij
Antwerpen.284
Mogelijk kende Harold Polis de werknemers van uitgeverij Vassallucci en hun
werkwijze, want hij werkte één dag in de week ten burele van uitgeverij J.M. Meulenhoff,
die tot 2005 een pand aan de Herengracht in Amsterdam deelde met Vassallucci. Hoe
dan ook, het belang van Kif Kif en de schrijfwedstrijd van deze organisatie moet niet
worden onderschat; Rachida Lamrabet won de wedstrijd in 2006 en het jaar daarop
verscheen haar debuutroman bij Meulenhoff|Manteau.
§2

VASSALLUCCI

Alhoewel de Italiaanse naam wellicht anders doet vermoeden, was Vassallucci een
Amsterdamse uitgeverij. Vassallucci, gestart in 1995 en in 2006 ter ziele gegaan, was
geen lang leven beschoren, maar heeft in dat relatief korte tijdsbestek toch een stempel
weten te drukken op het Nederlandse literaire landschap.285 Of anders gezegd, en hierbij
citeer ik Joris van Casteren: ‘zonder Vassallucci [was het] in Nederland [niet] van een
serieuze allochtonenliteratuur [...] gekomen.’286
De uitgeverij was vernoemd naar de mede-oprichter van uitgeverij Arena, Michel
Vassallucci (1961-1994), als hommage aan deze op jonge leeftijd aan aids gestorven
uitgever. De oprichters van Vassallucci, Lex Spaans en Oscar van Gelderen, besloten eind
1994 op te stappen bij uitgeverij Arena ‘wegens hoogopgelopen spanningen en irritaties’
door bezuinigingen die toenmalig directeur Maarten Muntinga wilde doorvoeren.287 Een
aantal maanden daarvoor, in maart 1994, was Michel Vassallucci overleden en Spaans
PCM Uitgevers was het resultaat van het samengaan van een drietal organisaties: Perscombinatie,
Meulenhoff & Co en Nederlandse Dagbladunie.
284 Wubbels, Alice. 2014. ‘“De splitsing tussen een Vlaamse en een Nederlandse Bij heb ik altijd
verwarrend gevonden.” Beeldvorming van De Bezige Bij Antwerpen.’ Masterscriptie Universiteit van
Amsterdam, 31.
285 Lex Spaans geeft aan dat het officiële jaar van oprichting van Vassallucci 1985 is (tegelijkertijd met
Uitgeverij Arena). Er zijn toen echter alleen twee bescheiden monografieën (over Sonia Delaunay en Jean
Cocteau) uitgebracht onder de uitgeversnaam; de uitgeverij heeft dus zo’n 10 jaar, tot aan 1995, in
sluimertoestand doorgebracht. Spaans in: Vassallucci, Michel et al. 1995. Ik ben een leugen die altijd de
waarheid spreekt. Een hommage aan Michel Vassallucci. Amsterdam: Uitgeverij Vassallucci, 15.
286 Casteren, Joris van. 2000 (9 februari). ‘Totaalproduct boek. Uitgeverij Vassallucci kan van elk boek een
bestseller maken.’ De groene Amsterdammer.
287 [redactie] 1995 (9 augustus). ‘Arena-medewerkers beginnen uitgeverij’. In: NRC Handelsblad.
283
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en Van Gelderen besloten in de geest van deze – door hen zeer gewaardeerde – uitgever
een nieuwe uitgeverij op te zetten. ‘[…] Michel [was] een kleurrijk, tegendraads en
gedreven uitgever met een neus voor boeken en voor trends in de samenleving.’288
In het najaar van 1995 was de zelfstandige uitgeverij Vassallucci een feit. Zowel
Spaans als Van Gelderen bekleedde de functie van directeur/uitgever, maar
eerstgenoemde zou zich meer gaan toeleggen op de financiële kant en laatstgenoemde
op de acquisitie. De eerste uitgave betrof een boekje getiteld Ik ben een leugen die altijd
de waarheid spreekt – een gevleugelde uitspraak van Michel Vassallucci in navolging van
Jean Cocteau – dat een postuum eerbetoon van vrienden, schrijvers en andere naasten
en bekenden aan de jonge uitgever was. Het boekje opent met een kort dagboek van
Michel Vassallucci dat enige tijd voor zijn overlijden is geschreven. Daarna volgt een
tekst van Lex Spaans die begint met:
Dit boekje is geen necrologie. Het is ook geen hagiografie. Het is een hommage aan Michel
Vassallucci en daarmee ook een ode aan de geschiedenis van Uitgeverij Vassallucci, waarop
Michel na zijn dood nog een enorme stempel drukt.289

De uitgeverij die Spaans en Van Gelderen voor ogen hadden moest ‘gekenmerkt worden
door een exotisch, mediterraan karakter’ en zou ‘staan voor multiculturele literatuur’,290
voor ‘literatuur als een maatschappelijk en niet als een elitair product’. 291 Vassallucci
wist zich op deze manier als kleine zelfstandige uitgeverij een plek te verwerven in de
Nederlandse uitgeverswereld, en met succes. Maarten Dessing noemde Vassallucci in
een artikel in Boekblad ‘de meest spraakmakende uitgeverij van de jaren negentig’.292
Van Gelderen lichtte de keuze voor multiculturele literatuur als volgt toe.
Het klinkt misschien wat wereldwinkelig, wat geitenharensokkerig, maar ik denk echt dat de
schrijvers uit andere culturen iets toe te voegen hebben aan de Nederlandse literatuur.293

Van de Nederlandse uitgevers die hun fonds een multicultureel signatuur trachtten mee
te geven, is Vassallucci de uitgeverij geweest die de meeste schrijvers met een
Lex Spaans & Oscar van Gelderen et al. in: Vassallucci, Michel et al. 1995. Op. cit. Voorwoord, 5.
Spaans in: Vassallucci, Michel et al. 1995. Op. cit., 13.
290 Van Gelderen & Spaans in: [redactie] 1995. Op. cit.
291 Boudou, Khalid. 2002. Op. cit., 91-95.
292 Dessing, Maarten. 1999 (2 april). ‘Wij geven auteurs géén kleding- en haaradviezen. Dubbelinterview
met Oscar van Gelderen en Lex Spaans’. Boekblad 13, 12-13.
293 Van Gelderen in: Wagenaar, Leonoor. 2000 (1 december). ‘De literaire meerwaarde van muticulti’. Het
Parool.
288
289

111

Uitgeverij Vassallucci en stichting CPNB

Marokkaanse achtergrond heeft laten debuteren, zoals hierboven al aangegeven. We
hebben reeds gezien dat de uitgeverij aan de basis van de schrijfcarrière heeft gestaan
van meer of minder succesvolle Nederlandstalige auteurs van Marokkaanse origine
zoals Mustafa Stitou, Abdelkader Benali, Said El Haji, Najoua Bijjir en Khalid Boudou. Je
zou geneigd zijn de conclusie te trekken dat er bij uitgeverij Vassallucci in het bijzonder
interesse bestond in Nederlandse schrijvers van Marokkaanse origine.
Oscar van Gelderen was betrokken bij zeven debuten van NederlandsMarokkaanse schrijvers, eerst als redacteur bij Arena, later als uitgever bij Vassallucci:
Mustafa Stitous Mijn vormen (Arena, 1994), Hafid Bouazza’s De voeten van Abdullah
(Arena, 1996), Abdelkader Benali’s Bruiloft aan zee (Vassallucci, 1996), Said El Haji’s De
dagen van Sjaitan (Vassallucci, 2000), Najoua Bijjirs El weswes. Het geheime leven van
jonge vrouwen (Vassallucci, 2001), Khalid Boudous Het schnitzelparadijs (Vassallucci,
2001) en Fouad Laroui’s Verbannen woorden (Vassallucci, 2002).
Van Gelderen vertelt in een interview in Esquire dat hij door een ontmoeting met
de Marokkaans-Israelische auteur Albert Suissa in Israel in 1991 het plan opvatte om
Marokkaans-Nederlands talent te gaan scouten.294 De roman Akud, waarin Suissa
hoogstaand Hebreeuws met Arabisch slang vermengt, heeft voor de uitgever als een
eyeopener en inspiratiebron gefungeerd. De vraag rees: waarom zou dat in Nederland
niet kunnen?295 Adriaan Krabbendam, (hoofd)redacteur bij Vassallucci van 1995 tot
2006, haalt in een ander interview ook de autobiografie Look and Move On296 van
Mohammed Mrabet297 (Tanger, 1936 - ) aan, opgeschreven met behulp van Paul Bowles
(New York, 1910 – Tanger, 1999) als een werk dat hun geïnspireerd heeft.298 Mrabet is
een Marokkaanse verhalenverteller, ‘een icoon uit de orale literatuur van Marokko’ en
schilder van Riffijnse afkomst die in samenwerking met Bowles vele verhalen heeft
gepubliceerd.299
Boudou, Khalid. 2002. Op. cit., 91-95.
Van Gelderen benadrukte recentelijk nogmaals het belang dat Suissa’s Akud (The Bound, Hakibbutz
Hameuchad/Siman Kriah, 1990), voor hem persoonlijk had, in de radio-uitzending ‘Dichtbij Nederland’
over de geschiedenis en invloed van migrantenliteratuur in Nederland. Radio 5, NTR, 21 april 2015, met
Kimon Moerbeek en Marjan Nijborg als studiogasten.
Web: http://dichtbijnederland.nl/page/detail/797862/Dinsdag (31-08-2015).
296 Mohammed Mrabet. 1976. Look & Move on (gebaseerd op geluidsopnames en vertaald uit het darija
(Marokkaans-Arabisch) door Paul Bowles). Santa Barbara: Black Sparrow Press. Ruim 10 jaar later ook
uitgegeven in Engeland: 1989. London: Peter Owen Publishers.
297 Mohammed Mrabet is een pseudoniem van Mohammed ben Chaib el Hajjem.
298 Nijborg, Marjan. 2009 (29 juli). Op. cit.
299 Dijkgraaf, Margot. 2010 (26 februari). ‘“Ik heb niets met deze rotte wereld.” Marokkaanse
meesterverteller Mohamed Mrabet over kif, schilderen, schrijven en verbeelding.’ Boekenbijlage. NRC
294
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Vassallucci heeft niet alleen gescout op schrijftalent met specifiek een
Marokkaanse achtergrond, maar op ‘multiculturele’ schrijvers in het algemeen. Te
denken valt aan onder anderen Lulu Wang die doorbrak met haar debuutroman Het
lelietheater (1997), een enorme bestseller, en Clark Accord die eveneens met zijn
debuutroman De koningin van Paramaribo (1999) een grote bestseller op zijn naam wist
te schrijven. Niet onvermeld kan blijven dat Vassallucci ook (bestseller)auteurs als
Heleen van Royen (De gelukkige huisvrouw, 2000) en Arnon Grunberg (De Joodse
messias, 2004) heeft uitgegeven. De uitgeverij richtte zich dus niet uitsluitend op
multicultureel talent, waarmee ze overigens wél een belangrijke niche had aangeboord.
Verhoudingsgewijs bevond zich hieronder veel literair talent van Marokkaanse afkomst.
Dat is op het conto te schrijven van de stichting El Hizjra en de daarbij behorende El
Hizjra-Literatuurprijs die in beginsel, zoals vermeld, vooral gericht was op Nederlands
schrijftalent van Marokkaanse en Arabische afkomst. Oscar van Gelderen heeft Mustafa
Stitou ontdekt toen hij nog bij Arena werkte en de door hem opgevraagde inzendingen
van de schrijfwedstrijd doornam. Op basis van twee gedichten heeft hij de auteur
gecontracteerd.300 Zijn eerste gedichtenbundel Mijn vormen – die heel goed werd
ontvangen door de pers – is in 1994 bij uitgeverij Arena gepubliceerd.
Van Gelderen is Abdelkader Benali niet via El Hizjra op het spoor gekomen,
alhoewel de schrijver ook maar liefst twee keer de El Hizjra-Literatuurprijs (1994 en
1995) heeft gewonnen, maar via de literaire wedstrijd van de Kunstbende (met een
publicatie in Trouw) – een landelijke wedstrijd in kunst en cultuur voor jongeren – die
hij eveneens won. Het bleek dat Benali aan elke schrijfwedstrijd meedeed die er was,
naar eigen zeggen om de simpele reden dat hij wilde wínnen. Pas toen hem door
Vassallucci de mogelijkheid werd geboden om een boek te publiceren, ging hij zich
werkelijk bezighouden met de literatuur. Said El Haji heeft net zoals Stitou via El Hizjra
de weg gevonden naar de uitgeverswereld, op basis van het prijswinnende verhaal ‘De
kleine Hamid’. Dat verhaal bleek slechts één hoofdstuk uit een heel boek te zijn. Het
geheel is bij Vassallucci gepubliceerd onder de naam De dagen van Sjaitan (2000), de
debuutroman van El Haji.301

Handelsblad. Mrabet is analfabeet en heeft hulp nodig bij het publiceren van zijn verhalen. Zijn laatste
werk is met behulp van Simon-Pierre Hamelin tot stand gekomen: Manaraf. 2009. Amsterdam: Nieuw
Amsterdam.
300 Kuitert, Lisa. 2001. Op. cit., 20.
301 Nijborg, Marjan. 2009 (29 juli). Op. cit.
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De uitgeverij kreeg eind jaren negentig de naam ‘agressief uit te geven’ en moest
nogal wat kritiek incasseren.302 De boys van Vassallucci werden zowel verguisd als
geroemd om hun zakelijke aanpak. Met hun marketingstrategieën wisten zij de
zogeheten migrantenschrijvers ‘in de markt te zetten’. Michael Zeeman sprak in de
Volkskrant zijn ergernis uit over ‘“een Amsterdamse uitgeverij” die elke allochtoon
ongelezen een contract zou aanbieden’.303 Vassallucci zou de persoonlijke geschiedenis
van de auteur onderstrepen en minder oog hebben voor de kwaliteit van het boek. Van
Gelderen ontkende dit en verzekerde dat een goed manuscript de basis is, daarna kan er
bepaald worden of biografische elementen in de uitgeefstrategie ‘uitgebuit’ kunnen
worden.304 Hij zag zichzelf als ‘een titelmanager die iemand in de markt probeert te
zetten.’305 Joris van Casteren schreef - niet gespeend van enige satire - in De groene
Amsterdammer:
Een titelmanager aarzelt niet op de Buchmesse [van 1999, MN] zijn auteurs als gedresseerd vee
over een plankier te laten flaneren. Evenmin aarzelt een titelmanager om met stapeltjes
‘producten’ onder zijn arm een coffeeshop binnen te stappen. Zo min als hij aarzelt om in wijde
broek op hiphopparty’s mee te deinen.306

De schrijver Khalid Boudou die ook door Vassallucci is ontdekt, memoreerde in een
artikel in Esquire het commentaar dat hij uit de door hem genoemde ‘Intellectuele
Allochtone Hoek’ kreeg, bij zijn eerste contact met de jonge uitgeverij; hij werd
gewaarschuwd voor de ‘Vassallucci-cowboys’ die hem alleen maar voor hun ‘etnomarketing’ zouden gebruiken. Alfred Birney zei in zijn Cyberney-Yournael, een bundeling
columns uitgegeven ter gelegenheid van de Boekenweek 2001, onomwonden waar het
volgens hem Vassallucci om gaat: ‘[…] allochtoontjes zijn in en Vassallucci’s only in it for
the money’.307 Van Gelderen ontkende niet dat ‘een schrijver meer kans maakt om door
Vassallucci

te

worden

uitgegeven

als

hij

bereid

was

een

uitgebreid

Buwalda, Peter. 2002 (15 juni). ‘Oscar van Gelderen. Interview Agressief uitgeven’. Vrij Nederland, 77.
Michael Zeeman in de Volkskrant, geciteerd door Lisa Kuitert. 2001. Op cit., 18.
304 Dessing, Maarten. 1999 (2 april). ‘“Wij geven auteurs géén kleding- en haaradviezen.” Dubbelinterview
met Oscar van Gelderen en Lex Spaans.’ Boekblad 13: 12-13.
305 Oscar van Gelderen in Het Parool, geciteerd door Joris van Casteren. 2000. Op. cit.
306 Casteren, Joris van. 2000. Op. cit.
307 Birney, Alfred. 2001. Yournael van Cyberney. Internetinkt van Alfred Birney. Aangevuld met de top-1000
uit de Indische bellettrie. Haarlem: In de Knipscheer.
302
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publiciteitsprogramma af te werken’308 maar benadrukte tegelijkertijd de oprechte
interesse in een ‘nieuwe Nederlandse literatuur’.309
Wij hebben […] op integere wijze Marokkaans-Nederlands talent gescout, begeleid en hun werk
gepubliceerd. De auteurs die we hebben uitgegeven – Stitou, Benali, El Haji en [Boudou] – zijn
stuk voor stuk lovend ontvangen door pers en publiek. Pas dit jaar [2001] hebben andere
uitgeverijen zich door de Boekenweek gerealiseerd dat er méér is dan navelstaarderige, typisch
Nederlandse huis-, tuin- en keukenliteratuur – ik maak een uitzondering voor De Geus. Waarom
zegt niemand iets over de weigerachtige houding van andere uitgevers, die pas wakker worden
als vijf of zes talenten zijn opgestaan? Foei! 310

Het gegeven dat Vassallucci al vóór de Boekenweek 2001 succes boekte met
multiculturele schrijvers, waaronder Nederlands-Marokkaanse auteurs, had de
uitgeverij mede te danken aan de ‘nieuwe uitgeefcultuur’ die zij introduceerde. 311 Deze
uitgeefcultuur heeft Vassallucci op commercieel gebied zeker geen windeieren gelegd.
Krabbendam gaf aan dat een uitgeverij een combinatie van liefde en commercie is: ‘[J]e
doet dingen waarvan je houdt, maar je wilt er ook geld mee verdienen. Dat moet ook
anders houd je het hoofd niet boven water.’312 Van Gelderen ging zelf op zoek naar
literair talent bij literaire en culture festivals en ‘wacht niet tot de post op de mat valt’.313
Krabbendam ging ook veel naar optredens om reeds gecontracteerde schrijvers te
stimuleren. Zo ook een keer naar Rotown in Rotterdam, in eerste instantie alleen om
Najoua Bijjir (El weswes, 2001) te ondersteunen, maar Khalid Boudou droeg daar ook
gedichten voor. Krabbendam raakte met hem aan de praat en vele ontmoetingen later
wordt Boudous debuut Het schnitzelparadijs (2001) gepubliceerd.
Er werden samenwerkingsverbanden aangegaan met het Bijlmer Kwakoefestival, Cosmic Theater en Crossing Border. Vassallucci riep de Kwakoe-Literatuurprijs
in het leven, doelbewust om meer Surinaams talent te ontdekken. Daar zijn
verschillende schrijvers uit voortgekomen. Ook verzorgde de uitgeverij een open
podium, Cosmic Lounge, in het Cosmic Theater op zondagmiddagen. Daar zijn eveneens
een paar schrijvers ontdekt. Iedereen mocht optreden met onder meer gedichten en
verhalen; een mooie manier om nieuw talent te scouten. Vassallucci hanteerde een heel
Dessing, Maarten. 1999. Op. cit., 12-13.
Buwalda, Peter. 2002. Op. cit., 77.
310 Van Gelderen in: Boudou, Khalid. 2002. Op. cit., 91-95.
311 Kuitert, Lisa. 2001. Op. cit., achterplattekst.
312 Krabbendam in: Nijborg, Marjan. 2009 (29 juli). Op. cit.
313 Van Gelderen in: Wagenaar, Leonoor. 2000. Op. cit.
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actieve benadering en wachtte niet af tot de schrijvers in spe bij haar aan de deur
klopten.
Wij werken met de ‘doelgroepen’ samen, hebben echt niet de pretentie het allemaal beter te
weten. Ik heb veel geleerd van onze coöperatie met culturele instellingen als Cosmic, Kwakoe, en
Ons Suriname. Ik denk ook dat wij ‘hun’ taal spreken, en niet als een stel onbehouwen, witte
Nederlandse kolonialisten door die literatuur heen walsen. 314

Van Gelderen was niet bang dat het literaire talent dat hij in huis had gehaald snel zou
vallen voor de verleidingen van grotere uitgeverijen, het lot dat kleinere uitgeverijen
nogal eens ten deel valt.
Voorkom als uitgever het Knipscheer-syndroom. De Knipscheer ontdekte begin jaren negentig het
ene talent na het andere, maar raakte ze even snel weer kwijt. Ik zeg: zorg voor je auteurs. Goede
redactie, mooie covers, goeie foreign rights. Regel de filmrechten. Dan loopt niemand bij je weg. 315

De realiteit heeft deze uitspraak allang achterhaald; zowel Hafid Bouazza,316 Mustafa
Stitou als Abdelkader Benali zijn naar andere uitgevers verhuisd, respectievelijk:
Prometheus, De Bezige Bij en De Arbeiderspers. Het lijkt het noodlot voor kleine
uitgevers: literair talent, eenmaal ontdekt door het grotere publiek, pakt zijn biezen en
verkiest een grotere uitgever. In termen van Bourdieu betekent dit dat deze schrijvers
een meer centrale plaats binnen het veld van de Nederlandse literatuur zijn gaan
innemen. Deze beweging van de periferie van het literaire veld naar het centrum is ook
zichtbaar bij de zogenaamde francofone schrijvers in Frankrijk, die aanvankelijk (in de
jaren vijftig van de vorige eeuw) bij marginale, gespecialiseerde uitgevers zaten als
Présence Africaine en L’Harmattan, maar sinds de grote doorbraak van de
Franstalige/francofone literatuur (in de beginjaren van deze eeuw) – zoals geïllustreerd
door de toekenningen van de prix Goncourt en andere prestigieuze literaire prijzen
vanaf deze periode – zijn verhuisd naar gerenommeerde uitgeverijen als Seuil en
Gallimard.
In tegenstelling tot het vasthouden van succesvolle schrijvers levert het
aantrekken van veelbelovend (multicultureel) schrijftalent minder problemen op voor
een uitgeverij van bescheiden omvang. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten: het
Van Gelderen in: Boudou, Khalid. 2002. Op. cit., 91-95.
Van Gelderen in: Buwalda, Peter. 2002. Op. cit., 77.
316 Bouazza’s eerste verhalenbundel, De voeten van Abdullah, is bij uitgeverij Arena uitgegeven waar Van
Gelderen destijds als acquirerend redacteur werkzaam was.
314
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binnenhalen van nieuw (multicultureel) talent is voor kleine uitgevers een manier om
het hoofd boven water te houden en debutanten (al dan niet van Nederlandse origine)
voelen zich wellicht minder geïntimideerd door een kleinere speler in de
uitgeverswereld, omdat ze dan intern niet hoeven te concurreren met gevestigde
schrijvers die hun sporen allang verdiend hebben in de literaire wereld. Van Gelderen
beweerde in zowel een interview in Rails als een interview in Het Parool dat het geen
toeval is dat zijn uitgeverij (Vassallucci) veel multicultureel talent heeft binnengehaald.
Bijna alle belangrijke, eigentijdse debuten, vooral die met een dubbele culturele achtergrond,
verschijnen bij kleine uitgevers. Heel eenvoudig doordat wij het ‘establishment’ niet hebben. 317
De vernieuwing komt altijd van de kleinere uitgevers. […] De kleintjes moeten de hort op, de grote
uitgevers menen achterover te kunnen leunen. 318

De dichter Chrétien Breukers stelde dat het ‘de verdienste van Vassallucci [is], dat ze
allochtonen een goede kans geven’ die ‘bij een andere uitgeverij […] geen serieuze kans
[hadden] gemaakt’.319 Dit komt in zekere mate overeen met wat Suman Gupta te berde
brengt over de ‘Literary Avant-Garde’; deze wordt volgens hem gehinderd oftewel niet
uitgegeven door corporate publishing. ‘Nieuwe literatuur’ moet het vaak hebben van
kleine, onafhankelijke uitgevers. Hij doelt hierbij overigens op modernistische schrijvers
als Eliot, Woolf en Joyce, maar de parallel met multiculturele schrijvers c.q. NederlandsMarokkaanse schrijvers in de Nederlandse letteren is vrij eenvoudig te trekken.320
Alhoewel Vassallucci aan de ene kant succes boekte (relatief veel bestsellers), had
het aan de andere kant ook te kampen met grote verliezen. Op een gegeven moment was
de financiële situatie dermate slecht dat de uitgeverij aan het

PCM-concern

werd

verkocht. De overname ging (met terugwerkende kracht) in op 1 januari 2001. Volgens
Mai Spijkers, de directeur Algemene Boeken van

PCM

destijds en tegelijkertijd uitgever

van Prometheus
vormt Vassallucci een 'mooie aanvulling op ons tableau van uitgeverijen'. Hij doelt daarmee niet
alleen op het fonds dat auteurs bevat als Dave Eggers, Abdelkader Benali, Lulu Wang en Meir
Van Gelderen in Rails (opgeheven maandblad van de Nederlandse Spoorwegen), geciteerd door Lisa
Kuitert. 1999. ‘Niet zielig, maar leuk. Nederlandse uitgevers van multiculturele literatuur.’ Literatuur 16, 6:
359.
318 Van Gelderen in: Deijl, Frans van. 1998 (27 oktober). ‘De vernieuwing komt altijd van kleine uitgevers.’
Het Parool.
319 Casteren, Joris van. 2000. Op. cit.
320 Gupta, Suman. 2010 (24 november).‘The Idea of the Literary Avant-Garde in the Age of Globalization.’
Keynote speech. Congres ‘Globalization, Transnationalism and Narration’. Doğuş Üniversitesi, Istanbul.
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Shalev, maar ook op de innovatieve marketingmethoden waarmee Vassallucci sinds haar
oprichting in 1994 [sic] naam heeft gemaakt.321

Aanvankelijk werd Vassallucci onder één dak gebracht met J.M. Meulenhoff en Arena,
maar uiteindelijk werd de uitgeverij – door allerlei ingrepen van

PCM

– bij uitgeverij

Prometheus/Bert Bakker gevoegd in 2005. Deze gedwongen fusie luidde het begin van
het einde in van Vassallucci. De samenwerking liep meteen spaak en Van Gelderen
besloot op te stappen. In zijn kielzog vertrokken de overige medewerkers van
Vassallucci ook, behalve Krabbendam die de uitgeverij nog een half jaar draaiende heeft
gehouden. Ten slotte verliet ook hij op 1 april 2006 de uitgeverij en Spijkers besloot toen
de uitgeverij Vassallucci op te heffen.
§3

BOEKENWEEK 2001 ‘HET LAND VAN HERKOMST. SCHRIJVEN TUSSEN TWEE CULTUREN’

Vassallucci had vóór de boekenweek van 2001, die met het thema ‘Het land van
herkomst. Schrijven tussen twee culturen’ was gericht op de zogenaamde
‘multiculturele’ auteurs, al naam gemaakt als uitgeverij van multicultureel talent en was
al een aantal jaar een succesvolle, kleine, zelfstandige uitgeverij. In een gratis pocket
schrijventussentweeculturen.nl die de uitgeverij ter gelegenheid van de boekenweek van
2001 heeft uitgegeven, staat vermeld dat Vassallucci ‘veel werk [heeft] gemaakt van het
scouten van nieuw Nederlands talent, waarbij zij altijd veel aandacht heeft geschonken
aan auteurs met een cross-culturele achtergrond’. De uitgeverij wilde zich op deze
manier profileren en een fonds ontwikkelen dat ‘een afspiegeling van de gehele
Nederlandse samenleving’ is.322
Klaarblijkelijk vond de Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB), de
stichting die ieder jaar in Nederland de Boekenweek organiseert, het in 2001 tijd om die
cross-culturele afspiegeling van de Nederlandse maatschappij in de literatuur onder de
loep te nemen en onder de aandacht te brengen. Daar was Vassallucci het hartgrondig
mee eens:
Natuurlijk kan men auteurs nooit groeperen op basis van hun achtergrond, ethniciteit of land van
geboorte. Aan de andere kant kan het ook geen kwaad van tijd tot tijd de situatie onder de loep te
nemen, om te zien in hoeverre nieuwe ontwikkelingen binnen de literatuur meer zijn dan alleen
321
322

[redactie] 2001 (9 februari). ‘PCM neemt uitgeverij Vassallucci over.’ Boekblad.
Stitou, Mustafa et al. 2001. schrijventussentweeculturen.nl Amsterdam: Vassallucci, 5.
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een trend, hype of een door marketeers bedacht genre. Het wordt tijd om de balans op te maken, en
daarna verder te gaan – zonder labels, zonder stempels, zonder onderscheid (mijn cursivering,
MN).323

Vassallucci kon tijdens de Boekenweek van 2001 de vruchten plukken van het
uitgeefbeleid van de daaraan voorafgaande jaren en haar auteurs – onder andere door
middel van schrijventussentweeculturen.nl – volledig in de schijnwerpers zetten.
§ 3.1 CPNB: DE STICHTING ACHTER DE BOEKENWEEK
De stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek is opgericht door de
branche-organisaties van boekverkopers en uitgevers, en heeft tot doel het lezen van
boeken en het boekenbezit te bevorderen. De historie van de stichting gaat terug tot
1930, toen voor het eerst activiteiten plaatsvonden die we tegenwoordig als collectieve
boekpromotie zouden bestempelen. De doelstelling van de

CPNB

draagt een cultureel en

een commercieel element in zich, een mix die in de boekenbranche niet vreemd is; zowel
uitgevers als boekhandelaren hebben in hun werk continu te maken met deze ‘dubbele
oriëntatie’. Het gaat om het verspreiden van cultureel gedachtegoed (in de vorm van
boeken) en daarbij tegelijk geld te verdienen. Het ‘collectieve’ aspect van de
boekpromotie zit hem in het feit dat de CPNB niet afzonderlijke titels of een auteur in het
bijzonder promoot, maar boeken in het algemeen of bepaalde genres. De aanduiding ‘het
Nederlandse boek’ dient vrij ruim genomen te worden: ‘het boek dat is uitgegeven door
een Nederlandse erkende uitgever.’324 Daar vallen Vlaamse schrijvers en vertaalde
boeken ook onder, welteverstaan. Het boekenweekgeschenk is al een paar keer door
Vlaamse schrijvers geschreven, waaronder Hubert Lampo (in 1969), Hugo Claus (1989)
en recentelijk Tom Lanoye (2012) en Dimitri Verhulst (2015).
De meest bekende promotiecampagne van de

CPNB

is de Boekenweek, die ieder

jaar in de maand maart wordt georganiseerd, met het boekenweekgeschenk, dat door de
CPNB wordt bekostigd en uitgegeven.

Ibidem, 5-6. Bij deze pocket gebeurt in feite hetzelfde als bij de eerder gepubliceerde bundel Het land in
mij. Nieuwe verhalen van jonge schrijvers op de grens van twee werelden (Arena, 1996). Daarmee werd, net
zoals met deze pocket van Vassallucci, een bijdrage geleverd aan het fenomeen dat bekritiseerd werd. De
presentatie van de zogenaamde migrantenschrijvers in een bundel of pocket, draagt bij aan de zogeheten
hokjesgeest en drukt op hen het stempel van ‘multiculturele, allochtone schrijver’, hetgeen juist vermeden
wil worden. Blijkbaar deed de uitgeverij niet al te hard haar best om dat stempel te vermijden.
324 Web: http://web.cpnb.nl/cpnb/index.vm?template=over (10-10-2014).
323
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De Boekenweek heeft tot doel de positie van het algemene boek in de samenleving steviger te
verankeren. Eerst en vooral door het publiek te laten ontdekken welk een rijk boekenaanbod er
het hele jaar rond in de boekwinkel en bibliotheek te vinden is.325

Het boekenweekgeschenk dat iedere klant cadeau krijgt bij besteding van een bepaald
bedrag aan Nederlandstalige boeken, is echter alleen in de boekhandel te verkrijgen
tijdens de Boekenweek, niet in de bibliotheek. De boekwinkel oefent hierdoor in deze
periode een grotere aantrekkingskracht uit op het publiek dan het bibliotheekwezen.
Voor elke Boekenweek verzint de

CPNB

een bepaald thema, dat een specifiek

gedeelte van het boekenaanbod eruit licht en voor een bepaalde leidraad en ambiance
zorgt tijdens alle activiteiten. Het wordt onder schrijvers als een eer beschouwd om te
worden gevraagd het boek te schrijven dat als boekenweekgeschenk zal worden
aangeboden. De schrijver hoeft zijn boek overigens niet per se te laten aansluiten op het
desbetreffende thema van de Boekenweek. ‘Het geschenk staat los van het thema,’ aldus
Henk Kraima, voormalig directeur van de stichting

CPNB.326

In de praktijk blijkt echter

vaak dat ófwel het boekenweekgeschenk aansluiting vindt bij het thema, ófwel de
schrijver in kwestie eraan kan worden gerelateerd.
§ 3.2

COMMOTIE RONDOM BOEKENWEEK 2001

De keuze van de CPNB om Salman Rushdie het boekenweekgeschenk in 2001, Woede, te
laten schrijven, zorgde voor nogal wat reuring in literair Nederland.327 Het betreft het
eerste boekenweekgeschenk dat door een niet-Nederlandstalige auteur is geschreven en
daar zit hem de crux. De vraag die bij velen rees was waarom er niet voor een
Nederlandstalige auteur was gekozen. Voor het thema van de Boekenweek 2001 ‘Het
land van herkomst. Schrijven tussen twee culturen’ kon er toch ook gevist worden in de
Nederlandse vijver? Keuze genoeg: ‘Nederland telt inmiddels volop schrijvers die
Blokker Jr., Jan & Annemiek Overbeek. 1990. De kwadratuur van de kwattareep Zestig jaar collectieve
propaganda voor het Nederlandse boek. CPNB : Amsterdam.
326 Birney, Alfred. 2001. Op. cit., 12.
327 De oorspronkelijke titel is Fury. Het boekenweekessay van 2001, Een beer in bontjas (CPNB, 2001), werd
overigens wel geschreven door een Nederlandse schrijver (van Marokkaanse origine): Hafid Bouazza.
Uitgeverij G. A. van Oorschot kwam tijdens de Boekenweek 2001 met een eigen alternatief van het
boekenweekessay op de proppen, Vreemdeling: aangenaam (Van Oorschot, 2001), van de in haar ogen
‘multiculturele’ schrijver bij uitstek: Fouad Laroui – hij leeft en schrijft ‘tussen drie culturen’: Marokko
(waar hij geboren is), Frankrijk (waar hij gedeeltelijk getogen is) en Nederland (welke nationaliteit hij
sinds 1994 heeft en waar hij al jaren woont en werkt).
325
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mengculturen vertegenwoordigen dan wel ontwikkelen.’328 Breure & Brouwer
constateerden dat ‘[de] multiculturele schrijver van kaliber blijkbaar buiten de
landsgrenzen [moet] worden gezocht, waardoor migrantenauteurs van eigen bodem als
het ware onzichtbaar worden gemaakt’.329 De repliek van de

CPNB,

bij monde van Henk

Kraima:
We promoten het boek in de Nederlandse taal, dus ook vertalingen. Als je het strikt hebt over
Nederlandse schrijvers, dan hadden de Vlamingen, zoals Hugo Claus [die voor de Boekenweek van
1989 De zwaardvis schreef, MN], ook niet mee mogen doen. Nederland heeft wat vertalingen
aangaat een zeer bijzondere positie in de wereld. In welke taal er ook geschreven wordt, binnen
de kortste keren is het boek in het Nederlands te krijgen. 330

Of, zoals Lisa Kuitert het parafraseerde: ‘Onzin dus al die commotie, vond de

CPNB.’331

Sjoerd de Jong vond het een teken aan de wand dat het thema van de Boekenweek pas
door

de

stichting

werd

vastgelegd

toen

Rushdie

al

toegestemd

had

het

boekenweekgeschenk te schrijven, een werkwijze die volgens hem als volgt kan worden
omschreven: ‘eerst kopen we de ster, en daarna rollen we de meest geschikte rode loper
voor hem uit.’332 Salman Rushdie is een klinkende naam en als de mogelijkheid zich
voordoet om een schrijver van zo’n allure te strikken dan ‘laat je [die] niet voorbijgaan’,
aldus Kraima.333 Financieel gewin ligt immers in het verschiet.
Er zit geen enkele idealistische of emancipatorische bedoeling achter deze actieweek: het gaat
erom meer mensen tot het kopen van meer boeken te bewegen, desnoods onder bedreiging van
een cadeau!334
De macht van het getal zal stellig heersen in het huis van de CPNB. [...] Boeken hoeven niet
gelezen, ze moeten verkocht worden. Daarvoor heb je, als spiering, een grote vis nodig. En de
lekkerste heeft natuurlijk de schaduw van een fatwa boven zijn zwemwater hangen.335

Birney, Alfred, 2001. Op. cit., 9.
Breure, Marnel & Liesbeth Brouwer. 2004. ‘Een reconstructie van het debat rond migrantenliteratuur
in Nederland. 14 maart 2001. Schrijven tussen twee culturen wordt het thema van de Boekenweek.’ In:
Rosemarie Buikema en Maaike Meijer (red.) Op. cit., 386.
330 Henk Kraïma in Trouw, geciteerd door Alfred Birney. 2001. Op. cit., 11.
331 Kuitert, Lisa. 2001. Op. cit., 5.
332 Jong, Sjoerd de. 2000 (3 mei). ‘CPNB levert Boekenweek uit aan literair flitskapitaal.’ NRC Handelsblad.
333 Birney, Alfred. 2001. Op. cit., 12.
334 Kuitert, Lisa. 2001. Op. cit., 6.
335 Birney, Alfred. 2001. Op. cit., 10.
328
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Het zal niet verbazen dat de stichting, vanwege haar doelstelling, een thema selecteert
dat veel mensen naar de boekhandel zal trekken. Met het thema ‘Het land van herkomst.
Schrijven tussen twee culturen’ leek de

CPNB

de trend te volgen die in een deel van

literair Nederland al post had gevat vóór 2001: de belangstelling voor exotische,
mediterrane en multiculturele literatuur. Dit in navolging van Engeland, waar
migrantenliteratuur inmiddels al een hype was geworden.
Naast de commotie die ontstond voor de keuze van de niet-Nederlandstalige
schrijver Salman Rushdie, werden er ook vraagtekens gezet bij de motivatie om met het
thema ‘Schrijven tussen twee culturen’ zogenaamde allochtone auteurs in het
middelpunt van de belangstelling te plaatsen. Men verweet de

CPNB

dat de keuze ‘niet

literair gemotiveerd [was], maar eerder door een combinatie van commerciële en
politieke motieven werd ingegeven.’
De Boekenweek van 2001 werd het toneel van een heftig literatuurpolitiek debat waarin de
zuiverheid en de autonomie van de literatuur op het spel stonden. Zo kregen, terugkijkend, de
eerder begonnen heftige discussies over Nederland als multiculturele samenleving [denk aan het
artikel ‘Het multiculturele drama’ van Paul Scheffer in het NRC Handelsblad, 2000. MN] hun
weerklank in het literaire domein. Het Boekenweekthema – schrijven tussen twee culturen –
werd door sommigen aangegrepen om de nauwe verwevenheid van literatuur en maatschappij te
laten zien, terwijl anderen meenden dat de waarde van de Boekenweek als literaire manifestatie
aan inflatie onderhevig was. Door de keuze voor een in het literair-modernistische discours
irrelevante notie als de afkomst van de schrijver, zou worden ontkend waar het in de literatuur
om gaat.336

Veel literaire critici, vóór en ten tijde van de Boekenweek 2001, legden in hun kritieken
de nadruk op de culturele en etnische achtergrond van de schrijver en werkten daarmee
bovenstaande literatuurpolitieke debat in de hand. Iets wat Nederlands-Marokkaanse
schrijvers als Hafid Bouazza en Abdelkader Benali (zie respectievelijk het eerstvolgende
en het daaropvolgende citaat) klaarblijkelijk niet konden waarderen.337
Als ik de meeste critici mag geloven, ben ik een Marokkaanse schrijver. Maar ik geloof de meeste
critici niet. Volgens andere, welwillende mensen ben ik een Marokkaans-Nederlandse schrijver.
Deze aanduiding klinkt echter ongemakkelijk. Zij loopt tegelijkertijd op muil en klomp – en dat
loopt verdomd moeilijk. Dan heb je nog de voorzichtige mensen (die zijn in de minderheid), voor
Breure, Marnel & Liesbeth Brouwer. 2004. Op. cit., 381-82.
Cf. Berkers, Pauwke. 2009. Op. cit. In deze studie onderzoekt Berkers onder andere de aandacht van
literaire critici voor de etnische achtergrond van schrijvers.
336
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wie ik de titel N.S.M.A.N.N. [Nederlandse Schrijver van Marokkaanse Afkomst met Nederlandse
Nationaliteit] heb verzonnen. Dat is, maatschappelijk gezien, de enige juiste aanduiding, maar je
maakt er geen vrienden mee. Het klinkt als een zeldzame ziekte. 338
Ooit zei een jonge Marokkaanse actrice [tijdens de Boekenweek 2001 ‘Het land van herkomst.
Schrijven tussen twee culturen’] tegen een jonge Nederlandse student op het hoogtepunt van een
hoogoplopende discussie over identiteit, afkomst en lotsbestemming […]: ‘Zie je die plantenbak
daar, steek daar je kop in en ga daar je wortels zoeken.’ Misschien kan de volgende Boekenweek
over schrijven tussen twee plantenbakken gaan. 339

Het is begrijpelijk dat Bouazza en Benali zich destijds stoorden aan het feit dat men zich
bij de bespreking van hun literaire werken te pas en te onpas op hun Marokkaanse
achtergrond concentreerde. Een schrijvers origine is tenslotte geen literaire verdienste.
§4

TOT SLOT

In het voorgaande hebben we kunnen zien dat uitgeverij Vassallucci in haar relatief
korte bestaan, een rol van betekenis heeft gespeeld bij de doorbraak van een nieuwe
generatie Nederlandse auteurs van Marokkaanse afkomst. Daarbij valt op te merken dat,
blijkens uitspraken van zowel Adriaan Krabbendam als Oscar van Gelderen, het idee om
deze auteurs te scouten en uit te geven, niet zozeer werd ingegeven door de
ontwikkelingen binnen de Nederlandse samenleving zelf, maar door de kennismaking
met het werk van Marokkaanse schrijvers die hun sporen hadden verdiend in andere
taalgebieden. (Mohammed Mrabet, aanvankelijk in de Angelsaksische wereld door
tussenkomst van Paul Bowles en Albert Suissa in Israel.) Deze internationale blik plaatst
de felle kritiek die de auteurs van Vassallucci later, ten tijde van de Boekenweek in 2001,
te verduren kregen, toch in een iets ander daglicht. De blik van Vassallucci reikte verder
dan die van het Nederlandse ‘multiculturele debat’ waarbij veel, positieve dan wel
negatieve, aandacht werd gegenereerd voor de nieuwe Nederlanders, onder wie dus ook
de Nederlandse schrijvers van Marokkaanse origine. Sterker nog: voordat het debat in
alle hevigheid losbarstte, rond 2000, was de uitgeverij al een aantal jaar op zoek naar
multicultureel talent, naar ‘wereldliteratuur’.

Bouazza, Hafid. 2001. Een beer in bontjas. Boekenweekessay. Amsterdam: Prometheus, 14-15.
Benali, Abdelkader (red.). 2001. Belofte aan de wereld. Bloemlezing over het kind door Abdelkader
Benali. Breda: De Geus, 13.
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De kritiek die Vassallucci kreeg te verduren tijdens haar bestaan, kan heel goed
worden begrepen binnen het kader van Bourdieu’s analyse van het krachtenspel zoals
dat werkzaam is binnen het literaire veld. Immers, hier boekte een relatief kleine speler
succes met het aanboren van een literaire niche die veel gevestigde uitgeverijen,
ongetwijfeld tot hun spijt, te laat hadden opgemerkt. Iets soortgelijks gold voor de
Marokkaans-Nederlandse schrijvers zelf die, nadat hun werk, mede door toedoen van de
Boekenweek van 2001, in het centrum van de publieke belangstelling was komen te
staan, steeds vaker het verwijt te horen kregen dat het niet hun talent maar hun afkomst
was die hun ster aan het literaire firmament had doen rijzen. Ook hier zou je, met
inachtneming van de inzichten van Bourdieu, kunnen stellen dat de gevestigde orde
ieder middel te baat neemt om het aanstormende, nieuwe talent in diskrediet te
brengen.
Vassallucci’s beleid om actief schrijverstalent te werven bij evenementen die
speciaal op artistiek talent met een cross-culturele achtergrond zijn gericht, kan als
origineel en vernieuwend worden aangemerkt. De uitgeverij creëerde hiermee, als het
ware, in samenwerking met een klein aantal andere uitgevers, de aanloopfase naar de
Boekenweek van 2001, ‘Het land van herkomst. Schrijven tussen twee culturen’. Deze
Boekenweek plaatste de Nederlands-Marokkaanse schrijvers in het middelpunt van de
belangstelling en een aantal van hen veroverden een centrale positie in het Nederlandse
literaire veld.
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§1

INLEIDING

In Bourdieus veld van culturele productie kunnen literaire instituties proberen invloed
uit te oefenen op de perceptie van literatuur. Voor de uitgever is de zogenaamde
paratekst een van de middelen waarmee deze perceptie ‘gestuurd’ kan worden. 340 Dit
hoofdstuk concentreert zich daarom op paratekstuele elementen, zoals het boekomslag
en de achterplattekst, die door een uitgeverij bewust worden ingezet voor commerciële
doeleinden.341 Dit is zeer zeker ook het geval bij de zogenaamde migrantenliteratuur.
Richard Watts laat in zijn werk Packaging Post/Coloniality (2005) zien dat uitgevers
dikwijls gebruikmaken van paratekst om de culturele of etnische identiteit van een
schrijver uit te vergroten.
[…] traffic in cultural identity is enabled in large part by the paratext, which specifies the cultural
and often simply the racial [or ethnical, MN] difference of the text and renders that difference the
crux of the text’s marketability.342

Graham Huggans The Postcolonial Exotic. Marketing the Margins (2001) gaat in op de
door hem genoemde ‘otherness industry’ die in het laatste decennium van de vorige
eeuw een opleving kende.343 Hiermee doelt hij op ‘postcolonial products’ die als ‘cultural
commodities’ (Huggan in navolging van Appiah344) in de markt worden gezet voor
‘Western consumption’.345 Ik geef hier de voorbeelden van Huggan’s ironische
taalgebruik letterlijk weer om te laten zien dat er in diens optiek inderdaad sprake is
van het uitbuiten van het exotische, het onbekende, voor strikt commerciële doeleinden.
Hierbij beïnvloedt de institutie, in dit geval de uitgever, zij het onbewust of in ieder geval
onbedoeld, ook de wijze waarop de tekst door de lezers kan worden geïnterpreteerd. De
uiterlijke verschijningsvorm kan immers een zogenaamde antropologische lezing van

Kuitert, Lisa. 2008. Op. cit.
Nijborg, Marjan. 2011. ‘A Significant Paratextual Shift. Analyzing Book Covers of Dutch-Moroccan
Literature, 1994-2008.’ In: M. Bruijn Lacy & C.P. Sellin (red.). Crossing Boundaries and Transforming
Identities. New Perspectives in Netherlandic Studies. Studies in Dutch Language and Culture 4. Münster:
Nodus Publikationen, 175.
342 Watts, Richard. 2005. Op. cit., 140.
343 Huggan, Graham. 2001. Op. cit., xiii.
344 Appiah, K.A. 1992, geciteerd door Huggan, Graham. 2001. Op. cit., viii.
345 Huggan, Graham. 2001. Op. cit., achterplattekst.
340
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migrantenliteratuur in de hand werken. Het gaat erom dat literaire teksten - ten
onrechte – kunnen worden gelezen en geïnterpreteerd als studies over, bijvoorbeeld, de
positie van moslima’s in de Maghreb, in plaats van als literaire fictie, waarbij aspecten
van stijl en vorm een minstens even belangrijke rol spelen als de inhoud.
Boekomslagen, een van de meest in het oog springende vormen van paratekst,
kunnen goed als voorbeeld dienen om de werking van deze ‘alterity industry’ in de
uitgeverswereld te herkennen.346 De volgende uitspraak van Fatima Mernissi,
feministisch sociologe van Marokkaanse origine, geeft aan hoe die werking, die invloed,
in de praktijk tot uitdrukking kan komen in de vormgeving van haar boeken:
The French and German publishers of my books always insist on having the word “harem” on the
cover and a photo of a veiled woman. When I protest, they tell me that it makes it sell better, even
if the contents of the book contradict this image. 347

Ze voegt eraan toe dat ze vindt dat de tijd is aangebroken ‘to unveil women on the
covers of books that sell in the West. Archaic attitudes don’t exist on just one side of the
Mediterranean.’348
We hebben in de vorige hoofdstukken gezien dat in de afgelopen decennia een
aantal Nederlandse uitgevers (onder andere Vassallucci, De Geus en Van Gennep) de
mogelijkheid zagen om door middel van niche-marketing migrantenschrijvers in de
markt te zetten.349 Rond de eeuwwisseling zien we dat er een hype ontstaat rondom
deze schrijvers met als hoogtepunt de boekenweek 2001 die ‘Schrijven tussen twee
culturen’ als leidraad had. De interesse die uitgevers tonen in literaire werken van
minderheidsgroeperingen heeft Gayatri Chakravorty Spivak de uitdrukking ‘neo-colonial
traffic in cultural identity’ ontlokt.350 Hieruit spreekt haar ongemak met de strategie die
uitgevers hanteren uit commerciële overwegingen: het eendimensionaal portretteren

Ibidem.
Mernissi, Fatima. 1992, geciteerd door Raja Rhouni. 2010. Secular and Islamic Feminist Critiques in the
Work of Fatima Mernissi. Leiden [etc.]: Brill, 133.
348 Ibidem.
349 Niche-marketing richt zich op het vinden en aanboren van kleine, maar potentieel lucratieve
marktsegmenten. Spelers die zich op terrein van niche-marketing bevinden, maken winst juist omdat
grotere spelers niet geïnteresseerd zijn in een bepaalde niche, de benodigde vaardigheden er niet voor
hebben of niet eens op de hoogte zijn van het bestaan ervan.
350 Spivak, Gayatri Chakravorty. 1994. ‘How to Read a “Culturally Different” Book.’ In: Frances Barker,
Peter Hulme & Margaret Iversen (red.) Colonial Discourse/Postcolonial Theory. Manchester: Manchester
University Press, 127.
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van migrantenschrijvers door hun achtergrond uit te vergroten ter bevordering van de
verkoopcijfers.
In hoeverre hanteren de uitgevers van Nederlands-Marokkaanse schrijvers deze
strategie waarbij de culturele en etnische achtergrond van de auteur wordt benadrukt?
En hebben zij de neiging om door middel van de keuze voor bepaalde covers de literaire
werken te oriëntaliseren dan wel te exotiseren (ongeacht of de inhoud van het werk
oriëntalistisch of exotisch is)?351 Om deze vragen te beantwoorden zal ik in eerste
instantie de omslagen, het voorplat en het achterplat bespreken van een aantal romans,
verhalenbundels en poëziebundels gepubliceerd in de periode 1994-2002. Niet alle
uitgaven van Nederlands-Marokkaanse schrijvers uit deze periode zullen aan een
analyse onderworpen worden. Ik zal me richten op veelbesproken publicaties die al dan
niet bekroond zijn met een literaire prijs. Juist die uitgaven die in de literaire
belangstelling hebben gestaan, zijn interessant aangezien er vaak in de loop van de tijd
meerdere drukken van zijn verschenen. Herdrukken en de onderlinge verschillen
kúnnen een (ontwikkeling in de) marketingstrategie goed aantonen, zeker wanneer er
twee heel verschillende omslagen voor de eerste druk en een latere druk van een en
hetzelfde boek worden gekozen – het werk is inhoudelijk immers precies hetzelfde. Is er
op basis van de omslagen een trend, een ontwikkeling waar te nemen?
Herdrukken die gericht zijn op een breed publiek, bijvoorbeeld goedkope
pocketuitgaves of midprice-uitgaven, neem ik bewust mee in mijn analyse. Hoe breder
de doelgroep, hoe minder groot de kans dat puur literair-inhoudelijke overwegingen of
de literaire reputatie van een auteur, laat staan die van een uitgeverij, een rol spelen bij
de aanschaf van een boek; daar haakt een uitgever bij aan. De uitvoering op zich – het
‘uiterlijk behang’ om Lisa Kuitert te citeren – moet aanspreken.352
Mijn analyse richt zich op de volgende literaire werken uit de periode 1994-2002:

Wanneer ik de term oriëntalisme gebruik (of exotisme, dat nauw verbonden is met oriëntalisme) dan
refereer ik aan Edward Saids gebruik van de term; hij gebruikte deze om een wijdverspreide Westerse
traditie – zowel door academici als kunstenaars – van bevooroordeelde interpretaties van ‘het Oosten’ te
beschrijven. Deze interpretaties waren voornamelijk gevormd door achttiende- en negentiende-eeuws
Europees imperialisme, zoals artistieke interpretaties van Noord-Afrika en West-Azië door Franse
kunstenaars in de negentiende eeuw, gebaseerd op hun reizen daarnaartoe. In dit opzicht is de Oriënt
meer een concept dan een geografische aanduiding.
Ik zal niet ingaan op alle complexiteiten van de termen oriëntalisme en exotisme en op alle stereotypen en
vooroordelen die zij impliceren. Ik wil slechts onderzoeken of uitgevers oriëntalisme of exotisme
incorporeren in hun marketingstrategieën.
352 Kuitert, Lisa. 1997. Op. cit.
351
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1. Stitou, Mustafa. Mijn vormen (1994, tweede druk)353
2. — Mijn vormen ([1998], druk onbekend)354
3. Bouazza, Hafid. De voeten van Abdullah (1996, eerste druk)355
4. — De voeten van Abdullah (1998, Rainbow Pocket, eerste druk)356
5. — De voeten van Abdullah (2001, Rainbow Pocket, derde druk)357
6. — De voeten van Abdullah (2002, negende herziene druk) 358
7. Benali, Abdelkader. Bruiloft aan zee (1997, derde druk)359
8. — Bruiloft aan zee (2001, Pandora pockets, vijftiende druk)360
9. — De langverwachte (2002, eerste druk)361
§2

ANALYSE BOEKOMSLAGEN NEDERLANDSTALIGE MAROKKAANSE LITERATUUR, 1994-2002

Mustafa Stitou is, zoals eerder vermeld, de eerste Nederlandstalige auteur van
Marokkaanse afkomst die, met de gedichtenbundel Mijn vormen, het literaire toneel
betreedt in 1994 (zie bijlage 3a (1)). Gesierd met een buikbandje wordt de bundel – met
daarop een enthousiaste uitroep van Remco Campert: ‘Eindelijk weer een dichter!’ – aan
ons gepresenteerd. Het omslag is verdeeld in een blauw boven- en een zwart ondervlak,
die dienst doen als achtergrondkleuren. Over het gehele omslag zijn zogenoemde
‘handjes van Fatima’ verspreid. (Khamsa is Arabisch voor de ‘hand van Fatima’: een
symbool om het ‘boze oog’ af te weren dat zeer wijd verbreid is in de Maghreblanden,
bijvoorbeeld in de vorm van hangertjes die om de hals worden gedragen of als ornament
in de architectuur.) Daarnaast is er op het voorplat een kleine inzet van een
schilderwerk van Mohammed Kacimi geplaatst (zie bijlage 3a (2)). Kacimi wordt
gerekend tot één van de grootste vernieuwers van de Marokkaanse moderne kunst. Op
het schilderij is een silhouet zichtbaar, ‘geen man of vrouw, maar iedereen en
niemand’.362 Dit omslag heeft geen overduidelijke oriëntaliserende werking; de ‘handjes
van Fatima’ en de kunstenaar Mohammed Kacimi verwijzen tenslotte naar het
Mustafa Stitou, Amsterdam: Arena.
Mustafa Stitou, Amsterdam: Vassallucci.
355 Hafid Bouazza, Amsterdam: Arena.
356 Hafid Bouazza, Amsterdam: Uitgeverij Maarten Muntinga i.s.m. Uitgeverij Arena.
357 Hafid Bouazza, Amsterdam: Uitgeverij Maarten Muntinga i.s.m. Uitgeverij Arena.
358 Hafid Bouazza, Amsterdam: Prometheus.
359 Abdelkader Benali, Amsterdam: Vassallucci.
360 Abdelkader Benali, [Amsterdam]: Pandora (Uitgeverij Contact).
361 Abdelkader Benali, Amsterdam: Vassallucci.
362 Web: http://www.desphinx.nl/loz/werk.php?id=b (03-05-2010).
353
354
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hedendaagse Marokko. Het betreft geen westers stereotiep exotisme van ‘de Oriënt’,
alhoewel de relatie van deze afbeeldingen met de inhoud van de dichtbundel niet geheel
duidelijk is.
Op het voorplat staat ook een strofe van een gedicht: Wat komt uit Fez, draagt
zesenzestig jurken?/ Maïskolf, maïskolf. Deze details, de ‘handjes van Fatima’, een inzet
van een schilderij van Mohammed Kacimi en een versregel met de stad Fez daarin
vermeld, lijken door de uitgevers gekozen om ons te herinneren aan de Marokkaanse
afkomst van de dichter en deze te accentueren.
Op het achterplat worden Stitou’s geboorteplaats en zijn land van herkomst
vermeld: Tetouan, Marokko. Ten slotte bestempelt de uitgever dit debuut als ‘een
primeur: voor het eerst verschijnt in het Nederlands een dichtbundel van een schrijver
van Marokkaanse origine.’ Maarten Doorman schreef in het

NRC

Handelsblad over Mijn

vormen dat Stitou’s gedichten ‘een vruchtbaar soort ambivalentie’ vertonen. Een
ambivalentie die vaak een gevolg is van de botsing der culturen.
Doorman noemde dat een reden waarom die poëzie opviel, ‘die ertoe deed’. Redenen waarom
Stitou’s poëzie opviel die er niet toe deden waren ’t feit dat Stitou oorspronkelijk van
Marokkaanse afkomst is – hoewel hij vrijwel zijn hele leven [zijn jeugd, MN] in Lelystad heeft
gewoond – én dat hij zo jong was toen hij debuteerde. 363

Toch doet de uitgever flink zijn best om ons aan de origine van Stitou te herinneren. Ook
op het omslag van een uitgave uit 1998 van Mijn vormen worden we gewezen op de nietNederlandse achtergrond van de dichter (zie bijlage 3b). Ten eerste wordt het gehele
voorplat in beslag genomen door een foto van Stitou uit zijn kindertijd. Waarom een
portretfoto van een jonge Stitou afbeelden wanneer de bundel niet specifiek over de
kinderjaren van de dichter gaat? Het vermoeden rijst dat er voor deze foto is gekozen
enkel en alleen om het ‘exotische’ uiterlijk van Stitou uit te buiten. Vervolgens worden
we op het achterplat van deze nieuwe uitgave weer herinnerd aan Stitou’s
geboorteplaats en zijn land van herkomst: Tetouan, Marokko. Waarom de dichter zo
eendimensionaal portretteren als de literaire kwaliteit van de dichter voor zich spreekt?
Piet Gerbrandy noemde Stitou zelfs de belangrijkste dichter van zijn generatie.364
Web: https://www.kb.nl/themas/nederlandse-poezie/moderne-nederlandse-dichters/mustafastitou/mustafa-stitou-en-de-kritiek (31-08-2015).
364 Gerbrandy, Piet. 2003 (12 december). ‘In de maag van een dood paard. Op het randje, dat is wat
Mustafa Stitou wil.’ de Volkskrant.
363
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Op het voorplat van de eerste druk van Bouazza’s – zeer goed ontvangen –
debuut De voeten van Abdullah uit 1996 (bekroond met de E. du Perronprijs) is een wat
surrealistisch beeld à la Salvador Dalí te zien van een ezel die in een gigantisch grote
schelp staat (zie bijlage 3c). Dit lijkt een verwijzing naar Sandro Botticelli’s schilderij De
Geboorte van Venus. In de klassieke oudheid was een schelp een metafoor voor een
vagina.365 Venus, de godin van de liefde, is hier vervangen door een ezel; in het dorp in
de verhalenbundel vergrijpen jongetjes zich namelijk aan ezels. De ezel staat dus
symbool voor de vleselijke liefde. Het landschap op de cover lijkt op een woestijn
badend in een rood-oranje licht alsof de zon net is ondergegaan. Losse klaprozen vliegen
in het rond, oftewel ‘love is in the air’ of juist niet? Het zijn tenslotte geen echte rozen,
maar klaprozen. De relatie met de inhoud van de roman is in de gehele afbeelding te
zien. De cover doet niet nadrukkelijk exotiserend aan, eerder erotiserend.
De Marokkaanse naam ‘Abdullah’ in de titel kan gezien worden als een manier
om een oriëntaalse sfeer op te roepen. Echter, ‘Abdullah’ is wel gerelateerd aan de
inhoud: het is onderdeel van de titel van het tweede verhaal in de bundel.
Desalniettemin is het meer gebruikelijk om hiervoor de titel van het verhaal te
gebruiken waarmee de bundel opent. Daarbij is de titel van het tweede verhaal uit deze
bundel de enige waarin sprake is van een expliciete referentie naar Marokko of een
bepaalde ‘Marokkaniteit’ die besloten ligt in de Arabische eigennaam: Abdullah. Dit
suggereert dat de titel niet willekeurig is gekozen, maar juist bewust vanwege het
oriëntalistische karakter ervan.
Op het achterplat wordt melding gemaakt van de afkomst van de schrijver: Oujda,
Marokko. De flaptekst laat ons weten dat Bouazza’s ‘kleurrijke verhalen hun oorsprong
[vinden] in herinneringen aan een dorp in Marokko, en doen denken aan de
sprookjesachtige Vertellingen van duizend-en-een-nacht’. Door het woord ‘herinneringen’
wordt gesuggereerd dat het werk autobiografisch zou zijn, maar dat is geenszins het
geval: het is in hoge mate surrealistisch en daarmee pure fictie. Ieder kenmerk van het
autobiografisch schrijven ontbreekt. De verhalenbundel wordt op deze manier
gereduceerd tot een soort ‘testimony’, wat het literaire en creatieve karakter van het
werk tekort doet. De referentie aan de Vertellingen van duizend-en-een-nacht is een
duidelijk voorbeeld van stereotiep exotiserend oriëntalisme.
Biederman, Hans. 1991. Prisma van de symbolen. Historisch-culturele symbolen van A tot Z verklaard.
Utrecht: Het Spectrum.
365
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In de uitgaven van de Rainbow Pockets is dit oriëntalisme in de flaptekst
achterwege gelaten. De uitgave van 1998 heeft overigens precies hetzelfde omslag als de
oorspronkelijke uitgave van 1996 (zie bijlage 3d). Op één van deze pockets – de uitgave
van 2001 – is het stereotypische oriëntalisme wél op het voorplat duidelijk zichtbaar
(zie bijlage 3e). We zien hierop een ezel op een vliegend tapijt afgebeeld, terwijl dat in de
verhalenbundel niet voorkomt. Hetzelfde geldt voor een heruitgave van De voeten van
Abdullah in 2002 (Prometheus). Op het voorplat is een exotische afbeelding te zien van
een vrouw en vermoedelijk haar dochter bij de oever van een rivier, beiden dragen
traditionele kleding (zie bijlage 3f). Op de achtergrond zijn palmbomen zichtbaar. Dit is
een klassiek voorbeeld van een ouderwets romantische opvatting van de Oriënt. Op de
flaptekst van deze uitgave wordt niet gerefereerd aan de Marokkaanse achtergrond van
Bouazza, maar wél wordt er vermeld dat de verteller (die heel terecht niet wordt
vereenzelvigd met de schrijver) ‘via herinneringen zijn kindertijd op[roept] in een
Marokkaans dorpje’. Het dorp in de bundel, Bertollo, is echter fictief en men kan er
daarom niet zomaar van uitgaan dat het een Marokkaanse plaats betreft.
In 1996 kwam het veelbelovende debuut Bruiloft aan zee van Benali uit. Op het
voorplat van het omslag van de derde druk is een uitzicht afgebeeld vanuit een
openstaand raam op witgepleisterde gebouwen in de verte in een glooiend landschap
(zie bijlage 3g). Het doet niet-Nederlands aan, of Mediterraan en daarmee: exotisch. Het
is het schilderij Window at Tangier van Henri Matisse dat hij in 1912 gedurende een
verblijf in Marokko schilderde. De schilder staat bekend om zijn schilderijen in
oriëntaalse sfeer en met de wetenschap dat in de roman Tanger geen rol speelt, wordt
het evident dat deze afbeelding is gekozen juist omdat die appelleert aan die sfeer. De
suggestie die door de keuze van juist Matisse wordt opgeroepen van zogenoemde high
culture zal voor de uitgever eveneens niet van ondergeschikt belang zijn geweest.
Op het achterplat worden de Marokkaanse roots van Benali aangehaald door te
wijzen op zijn geboorteplaats en –land: Ighazzazen, Marokko. Bruiloft aan zee wordt
getypeerd als ‘een[…] roman vol passie, schaamte en culturele verwarring die op
aanstekelijke en humoristische wijze verslag doet van het conflict tussen de tradities van
“de landstreek” en het leven in “de West”’. ‘De landstreek’ is een wat vage aanduiding,
maar door dit tegenover ‘de West’ te zetten, wordt meteen het beeld opgeroepen van
‘het traditionelere Oosten’, zonder het echter met zoveel woorden te zeggen.
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Op de cover van de Pandora-pocket van Bruiloft aan zee uit 2001 zien we een
‘karakteristiek’ Marokkaans tafereel, of beter gezegd, een ritueel dat velen met Marokko
zullen associëren (zie bijlage 3h): het reinigen van het lichaam voorafgaand aan het
gebed; vrouwen blootsvoets bij een fontein in vermoedelijk de wasruimte van een
moskee (afgaand op de Marokkaanse mozaïektegels ofwel zellij). In de roman vindt geen
scène plaats in een wasruimte, badhuis of moskee, dus de afbeelding op de cover kan
niet gerelateerd worden aan de inhoud. Het vermoeden dat voor deze afbeelding op het
voorplat enkel en alleen is gekozen vanwege de associatie met Marokko als ‘exotisch’
dan wel ‘islamitisch’ oord, lijkt gerechtvaardigd.
De keuze voor deze covers neigt met andere woorden naar exotisme. De titel op
zich, Bruiloft aan zee, verwijst niet evident naar een exotisch oord – het zou ook kunnen
verwijzen naar het Noord-Hollandse Bergen aan Zee, om maar een willekeurig
voorbeeld te noemen. Des te meer reden voor de uitgever om het voorplat wel een
oriëntalistisch karakter te geven en zo het lezerspubliek in een oogopslag duidelijk te
maken dat we hier niet met oer-Hollandse literatuur van doen hebben.366 Hiermee
beantwoordde de uitgever aan het hardnekkige stereotiepe beeld van een exotische,
romantische Oriënt dat kennelijk anno 2001 nog steeds opgeld deed, het jaar van de
heruitgave van Bruiloft aan zee (Pandora Pockets), niet geheel toevallig hetzelfde jaar
van de Boekenweek met als thema ‘Het land van herkomst. Schrijven tussen twee
culturen’. Benali becommentarieert deze trend als volgt:
Toen ik begon was er een soort mode van jonge Marokkaanse schrijvers die werden uitgegeven.
[…] Mijn boek is in die tijd verschenen en het werd gezien als een product dat bestemd was voor
de markt.367

De auteur geeft aan dat hij in feite dit stereotiepe beeld deconstrueert en hierdoor niet
appelleert aan de smaak van het lezerspubliek, integendeel, er zelfs afwijzend tegenover
staat. Hij noemt Bruiloft aan zee ‘een heel sarcastisch boek’ en volgens hemzelf trok hij:

Benali bevestigt bij de tentoonstelling ‘De oase van Matisse’ van het werk van Henri Matisse (27 maart 16 augustus, Stedelijk Museum Amsterdam) dat de uitgever, Oscar van Gelderen, het schilderij Window at
Tangier als suggestie opperde voor het omslag van Bruiloft aan zee. (Benali geeft bovendien toe dat hij
toen nog nooit van Matisse had gehoord.) Actualiteitenprogramma ‘Nieuwsuur’ (NTR & NOS, 24-03-2015)
Web: http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2026611-artikel.html?title=blockbuster-tentoonstelling-vanmatisse-in-het-stedelijk (25-03-2015).
367 Benali in: Cloostermans, Mark. 2008. ‘De pen, een bevende kompasnaald. Het werk van Abdelkader
Benali.’ Ons Erfdeel 4, 40-47.
366
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een lange neus naar het Nederlandse publiek, dat van iemand die van zuidelijker dan Parijs komt
alleen maar verhalen verwacht à la Tahar Ben Jelloun: heel suggestieve verhalen over concrete
zaken, maar met magische woorden die verwijzen naar duizend-en-een-nacht, naar de halqa […].
Die negentiende-eeuwse, romantische opvatting van de Oriënt. 368

Op het achterplat van de pocketversie luidt de beginzin van de biografie als volgt:
‘Abdelkader Benali (1975), geboren in Marokko, woont en werkt in Leiden.’ De
toevoeging ‘geboren in Nederland’ wordt nooit bij auteurs van Nederlandse origine
vermeld, maar het geboorteland wordt bewust wél vermeld bij een auteur van
Marokkaanse afkomst en waarschijnlijk niet louter vanwege de informatieve functie die
het heeft. Het antwoord is te vinden in de hoop dat het benadrukken van de etniciteit
van de schrijver de verkoop van de roman gunstig zal beïnvloeden. Het op deze wijze
reduceren van literatuur tot ‘de drager van een etnische identiteit’369 heeft tegelijkertijd
als gevolg dat het publiek deze werken als documenten over sociaal-maatschappelijke
(migratie)problemen of over verre (exotische) oorden zal lezen en niet naar de literaire
kwaliteit kijkt, een praktijk die ik al eerder aanduidde als een antropologische manier
van lezen en interpreteren. Dit is een zienswijze die door Anke Gilleir in 2005 als volgt
wordt geformuleerd:
Minderhedenliteratuur begrijpen als het product van minderhedenauteurs en als een
afzonderlijke literatuurwetenschappelijke categorie handhaven, impliceert een reductie van de
literatuur tot cultureel manifest […]370

Van het omslag van de tweede roman van Benali, De langverwachte (2002) – winnaar
van de Libris Literatuurprijs 2003 – gaat geen oriëntaliserende of exotiserende werking
uit, op het voorplat noch op het achterplat (zie bijlage 3i). De titel De langverwachte
refereert aan het ongeboren kind dat de verteller van het verhaal is en tegelijkertijd zit
er in de titel een verwijzing naar het personage Mehdi, dat zoveel betekent als de
verlosser, de bevrijder, ofwel een langverwacht persoon. Op het voorplat zien we een
enorme uitbarsting van vuurwerk, een verwijzing naar de baby die op het punt staat
geboren te worden in de eerste nacht van het nieuwe millennium. De cover is dus

Ibidem.
Gilleir, Anke. 2005. ‘Minderhedenliteratuur in Europa: literariteit en identiteit.’ Web:
http://hiw.kuleuven.be/ned/lessen/cursusmateriaal/0506/gilleir.pdf (31-08-2015).
370 Ibidem.
368
369
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gerelateerd aan de inhoud van de roman. Op het achterplat wordt er niet meer melding
gemaakt van de Marokkaanse afkomst van Benali.
Na lezing van het werk kan men stellen dat, in tegenstelling tot De bruiloft aan
zee, er wel een stereotiep, exotisch beeld wordt opgeroepen in de tekst zelf; dus geen
exotisme in paratekstueel maar in literair-inhoudelijk opzicht in dit geval. Deze mening
wordt gedeeld door Mark Cloostermans die de roman karakteriseert als ‘een oeverloze
familiegeschiedenis vol [nutteloze] sprookjes en ergerlijke couleur locale’ en
een cliché van allochtonenliteratuur […] over leven tussen twee culturen, over de moeilijke
communicatie tussen de eerste en de tweede generatie, over het melancholische verlangen naar
een vaderland waar men nooit zelf gewoond heeft […] 371

De langverwachte is uitgegeven in 2002 en we zouden aan de hand van de cover van dit
werk voorzichtig kunnen wijzen op een verandering die zich lijkt voor te doen in de
manier waarop de uitgever een schrijver met een niet-Nederlandse achtergrond
presenteert. Om te bepalen of er werkelijk een bepaalde omslag heeft plaatsgevonden,
zal ik verschillende boekomslagen van (herdrukte) werken die ná 2002 zijn
gepubliceerd, bestuderen.
§3

EEN NIEUWE AANPAK

Tot en met het jaar van de Boekenweek 2001 is het benadrukken van de etnische
identiteit eerder regel dan uitzondering. Het lijkt erop dat er daarna een omslag
plaatsvindt en dat de massale aandacht die naar niet-westerse schrijvers was uitgegaan
tijdens de Boekenweek ‘Schrijven tussen twee culturen’ en in de nasleep daarvan
uiteindelijk geresulteerd heeft in een overkill. Er werd openlijk getwijfeld aan de
literaire kwaliteit van de schrijvers met een niet-Nederlandse achtergrond en geleidelijk
aan werkte de marketingstrategie van het literaire werk etaleren als ‘drager van een
etnische identiteit’ niet meer.

372

Schrijvers wilden zelf ook niet meer fungeren als

Cloostermans, Mark. 2008. Op. cit.
Niet onvermeld kan blijven dat de kentering die de aanslagen van 9/11 hebben veroorzaakt op het
politieke wereldtoneel, wél een andere vorm van stereotypering van de ‘Ander’ in de hand werkte.
Ingegeven door de zogenaamde ‘War on Terror’ worden we regelmatig geconfronteerd met stereotiepe,
bevooroordeelde representaties van ‘de moslimterrorist’ en ‘de onderdrukte moslima’; deze
representaties hebben echter niet veel van doen met het gebruik van exotisme of oriëntalisme in de
oorspronkelijke betekenis (naar Said). De volgende onderzoeken die overigens niet zozeer gericht zijn op
literatuur, maar meer op de media in het algemeen en cinematografie, gaan in op deze nieuwe uitingen
371
372
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multicultureel uithangbord en durfden, zo is mijn vermoeden, als debutant-af meer
eisen te stellen.
Het feit dat deze paratekstuele verschuiving min of meer samenvalt met de
aanslagen van 9/11, die zoals bekend plaatsvonden in 2001, moeten we niet
bagatelliseren. De gevolgen van deze tragedie kunnen ook invloed gehad hebben op het
Nederlandse literaire veld, of, met andere woorden, de geregistreerde kentering die ná
de Boekenweek van 2001 plaatsvond, in zekere mate een extra push hebben gegeven.
Na de terreuraanslagen door al-Qaeda kan men niet anders dan opmerken dat het
oriëntaliseren of exotiseren van Nederlands-Marokkaanse schrijvers niet langer een
marketingstrategie is. Sinds 9/11 kwamen de moslimwereld en de Arabische wereld in
zijn geheel (door de media vaak als een en dezelfde gezien) in een kwaad daglicht te
staan. Exotische taferelen worden niet meer zo vaak in verband gebracht met ‘deze
wereld’; ‘de Arabier’ wordt nu in de media eerder als terrorist of crimineel
gestereotypeerd.
Deze omslag, wijziging van marketingstrategie wil ik onderzoeken en aantonen
door de omslagen, het voorplat en het achterplat te bespreken van een aantal werken
uitgegeven in de periode 2003 tot 2009, heruitgaven en nieuw literair werk, te weten:
1. Stitou, Mustafa. Varkensroze ansichten (2003, eerste druk)373
2. Bouazza, Hafid. Paravion (2004, vijfde druk)374
3. — Paravion (2004, tiende druk)375
4. — De voeten van Abdullah (2005, tiende druk)376
5. Benali, Abdelkader. De langverwachte (2005, tiende herziene druk)377
6. — De langverwachte (2006, dertiende druk)378
7. — De langverwachte (2008, veertiende druk)379
8. El Baraka, A. De zorgstroom, (2008, eerste druk)380
van stereotypering: Mazurski, L.E. 2015 (15 april). Besieged by Burqas. Analyzing Representations of the
Burqa. Proefschrift Universiteit van Amsterdam; Bodde, O.C. ‘Narrative Reflective Self-Understanding. The
Corporeal.’ Promotieonderzoek Universiteit Leiden. Web: http://www.narcis.nl/research/RecordID/
OND1344800/Language/nl (31-08-2015).
373 Stitou, Mustafa. Amsterdam: De Bezige Bij.
374 Bouazza, Hafid. Amsterdam: Prometheus.
375 Bouazza, Hafid. Amsterdam: Prometheus.
376 Bouazza, Hafid. Amsterdam: Prometheus.
377 Benali, Abdelkader. Volkskrant series Bekroond Europa. Amsterdam: J.M. Meulenhoff.
378 Benali, Abdelkader. Amsterdam: Ooievaar (Uitgeverij Prometheus / Bert Bakker).
379 Benali, Abdelkader. Naarden: United Media Company in samenwerking met AD Nieuwsmedia.
380 El Baraka, A. Amsterdam: Uitgeverij De Harmonie.
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9. Lamrabet, Rachida. Vrouwland (2008, tweede druk)381
10. Albdiouni, Naima. Voyeur (2009, tweede druk)382
§4

ANALYSE BOEKOMSLAGEN NEDERLANDSTALIGE MAROKKAANSE LITERATUUR, 2003-2009

Varkensroze ansichten (2003), de derde dichtbundel van Mustafa Stitou, werd lovend
ontvangen en heeft in 2004 de VSB-Poëzieprijs gewonnen. Op het voorplat van de bundel
staat een close-up van de tepels van een varken afgebeeld (zie bijlage 3j). Er zijn geen
verwijzingen naar de achtergrond van de auteur op het achterplat. ‘Een provocerend
omslag voor een schrijver van Marokkaanse afkomst, vooral gezien het feit dat volgens
de islam het varken niet “halal” is, dus onrein en oneetbaar’, volgens de website van de
Koninklijke Bibliotheek.383 Dit lijkt mij niet geheel de juiste interpretatie. De combinatie
van de Marokkaanse naam op de cover met ‘varkensroze’ in de titel en de varkenstepels
als een illustratie, accentueert en speelt met het vooroordeel dat deze drie elementen
niet samen kunnen gaan. Men zou dit kunnen beschouwen als een poging om tegen een
stereotiepe zienswijze in te gaan, wat in overeenstemming is met de inhoud van de
dichtbundel: Stitou speelt met stereotypering en probeert die tegelijkertijd te
weerleggen in Varkensroze ansichten. De dichter en zijn uitgever steken hier de draak
met publiek dat maar al te gemakkelijk de aanname maakt dat 'varkens en moslims' niet
samengaan.
In een van de gedichten van de bundel, ‘Ansicht uit de Droom & Vreesman’ wordt
een ‘varkensroze fluwelen kussentje’ in een warenhuis aangehaald; nergens in de bundel
wordt er werkelijk een varken ten tonele gebracht of een andere verwijzing gemaakt
naar de kleur ‘varkensroze’. Uit alle titels en illustraties die denkbaar waren, is er
gekozen voor ‘varkensroze’ en de varkenstepels. Dit suggereert dat deze titel en
afbeelding zijn geselecteerd vanwege het ‘zogenaamde provocerende’ effect, met een
knipoog, weliswaar, voor de juiste verstaander. Deze cover en dit effect zou ik dus
geenszins willen kenschetsen als exotiserend.
Op de cover van Hafid Bouazza’s succesvolle roman Paravion (2003) is een foto
van een ver, exotisch oord te zien: een kleine gestalte bedekt met een gewaad zit op de
Lamrabet, Rachida. Amsterdam/Antwerpen: MeulenhoffManteau.
Albdiouni, Naima. Amsterdam/Antwerpen: MeulenhoffManteau.
383 Web: https://www.kb.nl/themas/nederlandse-poezie/moderne-nederlandse-dichters/mustafastitou/2003-2012-varkensroze-ansichten (31-08-2015).
381
382

136

Paratekst: covers en uitgeversstrategie

grond bij wat een toegangspoort lijkt (zie bijlage 3k). Op de achtergrond zijn
palmbomen. De titel van de roman Paravion draagt bij aan deze sfeer van een ver en
exotisch oord. Deze exotische afbeelding betreft een zelfde soort ouderwets romantische
opvatting van de Oriënt als de afbeelding op de heruitgave van De voeten van Abdullah in
2002 (Prometheus). Dit verre oord zal de vallei Abqar moeten voorstellen dat naast de
mirage Paravion een belangrijke plek in de roman vertegenwoordigt. Er is geen enkele
verwijzing naar de achtergrond van de schrijver op het omslag.
De cover van een latere druk (de 10e) van Paravion uit 2004 is totaal anders: een
close-upfoto van een roze tulp bedekt met dauwdruppels (zie bijlage 3l). Je zou hier een
verwijzing in kunnen lezen naar Nederland, of zelfs specifieker (tulpen uit…)
Amsterdam - de tulp zijnde een stereotiep Nederlands symbool. Alhoewel Amsterdam
niet in de roman genoemd wordt, vertoont de mirage Paravion veel gelijkenissen met de
Nederlandse hoofdstad. Verder is er geen enkele verwijzing naar de achtergrond van de
schrijver, geen exotisme of oriëntalisme op het omslag te ontdekken.384
De heruitgave van Hafid Bouazza’s De voeten van Abdullah uit 2005 heeft een
close-up op het voorplat van een goudvis in een vissenkom met op de achtergrond een
kat die geïntrigeerd naar zijn mogelijke prooi staart (zie bijlage 3m). Welke relatie dit
kan hebben met de inhoud van het boek is niet duidelijk, maar het is in ieder geval geen
exotiserend of oriëntaliserend beeld. Het gedeelte van de flaptekst dat de roman
introduceert, is gelijk aan dat van de eerdere uitgave uit 2002 (9e herz. dr.) Er wordt dus
niet gerefereerd aan de Marokkaanse afkomst van Bouazza, maar wél wordt er vermeld
dat er in de bundel herinneringen aan een Marokkaans dorpje worden opgeroepen.
Nergens in de verhalenbundel wordt echter aangegeven dat het dorp Bertollo
Marokkaans zou zijn.
De drie heruitgaven van De langverwachte uit 2005 (10e herz. dr), 2006 (13e dr.)
en 2008 (14e dr.) vertonen net zoals de eerder besproken uitgave uit 2002 geen
exotisme of oriëntalisme (zie bijlage 3n, 3o en 3p). Ook wordt het werk niet weggezet als
een drager van een culturele of etnische identiteit. Op de uitgave van 2006 en 2008 is
net zoals op de oorspronkelijke uitgave een uitbarsting van vuurwerk weergegeven
tegen een donkere avondlucht. De uitgave uit 2005 heeft een andere afbeelding op het
voorplat:

een

industrie-terrein

tegen

een

paarse

avondlucht,

tegenovergestelde van een ouderwets romantisch beeld van de Oriënt.
384

Cf. Poel, Ieme van der. 2012. Op. cit.
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Van de volgende drie werken, de debuten van de schrijvers die ik in de volgende
hoofdstukken ga behandelen, zijn geen herdrukken in hoge oplagen verschenen en er
bestaan dan ook geen verschillende omslagen van. De auteurs zullen als debutant
mogelijk eerder geneigd zijn geweest zich bij de uitgeversbeslissingen over de covers
neer te leggen. Maar de analyse wijst uit dat ook deze covers aansluiten bij de tendens
die hierboven al is geregistreerd: er worden geen verwijzingen naar de achtergrond van
de schrijver gemaakt; evenmin zijn er sporen van oriëntalisme of exotisme te ontdekken.
De verhalenbundel van A. El Baraka, De zorgstroom, uit 2008 (zie bijlage 3r)
vertoont op de cover een wat abstracte afbeelding; blauwe en witte ringen die elkaar
afwisselen, zoals je die ook aantreft in een speelgoedschietschijf. In het midden van de
steeds kleiner wordende cirkels zie je een kleine rood-oranje zwemboei liggen, als roos.
Men zou er ook een maalstroom of een draaikolk met neerwaartse beweging in kunnen
zien. In het centrum ligt een minuscule reddingsboei; het gevaar van verdrinking wordt
hiermee in overdrachtelijke zin geïllustreerd. Dit komt overeen met de inhoud van de
bundel; veel personages voelen zich verloren in de gezondheidszorg die niet adequaat is,
niet aanvaard wordt of afwezig is. Zoals de biografie van de auteur op het achterplat
geen enkele verwijzing naar haar Marokkaanse wortels bevat, zo ontbreekt ook in de
omslagillustratie iedere vorm van ‘oriëntalisering’.
Rachida Lamrabets Vrouwland is ook van relatief recente datum (eerste druk
dateert uit 2007, de onderhavig omslag is van de tweede druk uit 2008) en de afbeelding
op het omslag is in lijn met de hierboven vermelde trend die merkbaar is bij meer
recente literaire werken van zogenaamde migrantenschrijvers (zie bijlage 3q). Het
eerste wat opvalt bij het zien van de cover is de tegenstelling tussen de titel en de foto:
er wordt gerefereerd aan een ‘vrouwland’, maar er ligt een man op het strand in de
branding van de zee. Vrouwland is een verwijzing naar België ‘waar de vrouwen het
voor het zeggen hebben’. Younes is in de zomer verliefd geworden op Mariam, een
Belgische van Marokkaanse afkomst, en wil de straat van Gibraltar clandestien
oversteken, vandaar de man in de branding. De cover is gerelateerd aan de inhoud en
Lamrabets Marokkaanse afkomst wordt niet als marketing tool ingezet op het achterplat.
Naima Albdiouni’s Voyeur, gepubliceerd in 2009 (zie bijlage 3s), vertoont een foto
van een hedendaags Marokkaans straatbeeld over het gehele boekomslag, zowel op het
voorplat als achterplat. Het chaotische karakter van het verkeer in een stad zoals
Tanger, de setting van de roman, komt goed naar voren; het is een wirwar van auto’s,
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brommers, fietsers en voetgangers. De mensen dragen zowel moderne als traditionele
kleding, zoals kaftans en djellaba’s – een mix zoals je die in een gemiddelde
Marokkaanse stad tegenwoordig tegenkomt. Deze cover is wederom gerelateerd aan de
inhoud van de roman en bij de biografische gegevens van Albdiouni wordt er geen
melding gemaakt van haar Marokkaanse origine.
Harold Polis die als uitgever van MeulenhoffManteau verantwoordelijk was
voor deze twee laatste uitgaven, liet in een interview weten – toen het imprint inmiddels
een doorstart had gemaakt bij De Bezige Bij Antwerpen – dat ‘[d]e uitgeverij veel
waarde hecht aan de uitstraling van het product’.
In het product dat je maakt kun je namelijk je ambitie tonen. Het eerste dat een lezer ziet is de
omslag van een boek en deze omslag moet daarom ‘communiceren met de lezer wat je wil
communiceren’. De uitgeverij […] wil met haar boeken communiceren dat het bedrijf stijlvol is,
dat de boeken met zorg gemaakt worden en dat de boeken belangrijk zijn, iets te zeggen hebben.
De uitgever is daarom van mening dat alles van het werk, dus ook het papier, de letter, de omslag,
in het teken van de inhoud moet staan. Een goede boekverzorging maakt dat het boek opvalt en
uiteindelijk wordt gekocht (mijn cursivering, MN).385

Dit citaat sluit volledig aan bij mijn constateringen; er is duidelijk getracht de inhoud
naar het omslag te vertalen. Verder is er inderdaad veel aandacht aan de boekverzorging
gegeven – wat vanzelfsprekend een persoonlijk smaakoordeel behelst. Polis vermeldde
in bovenstaand interview niets over het achterwege laten van het gebruik van exotisme
of oriëntalisme, hoe het ook zij, of de afwezigheid hiervan bewust of onbewust is, het
boek is geen ‘drager van een etnische identiteit’.
§5

VAN DE MARGE NAAR DE MAINSTREAM?

We zien dat er vanaf begin deze eeuw geleidelijk aan een verschuiving plaatsvindt in de
positionering van de Nederlands-Marokkaanse schrijvers. Niet alleen verhuisde een
aantal schrijvers naar meer gevestigde, grotere uitgeverijen, ook werden deze auteurs
niet meer ‘weggezet’ als een aparte literaire categorie; dit is zowel zichtbaar in de
benadering van de literaire kritiek die in hun recensies zogenaamde etnische
minderheidslabels niet of minder hanteren – zoals in hoofdstuk twee aangegeven – als in
de paratekstuele aanpak van de uitgevers, zoals in dit hoofdstuk aangetoond.
385

Harold Polis in: Wubbels, Alice. 2014. Op. cit., 40.
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De jury van de E. du Perronprijs (voor het jaar 2009) 386 zinspeelde in het
juryrapport bij de toekenning van de prijs aan Abdelkader Benali op 27 januari 2010, op
de zojuist genoemde verschuiving van de migrantenliteratuur van de marge naar een
centralere positie in het literaire veld. ‘Volgens de jury toont Benali als exponent van de
migrantenliteratuur aan, dat het stadium van “migrantenroman” al lang gepasseerd is.
De jury vindt dat Benali een stem geeft aan grenzeloze literatuur.’387 Een nogal
dubbelzinnig

juryrapport:

waarom

Benali

benoemen

als

exponent

van

de

migrantenliteratuur terwijl hij dat stadium al lang achter zich heeft gelaten? Betekent dit
dat migrantenliteratuur aan het verdwijnen is of dat het niet langer een niche vormt en
langzamerhand

opgenomen

wordt

door

de

mainstreamliteratuur?388

Het

is

aannemelijker dat het laatste het geval is; migrantenthema’s spelen zeker niet een
minder belangrijke rol in het huidige maatschappelijke debat en de tijdgeest vindt vaak
zijn weerspiegeling in de literatuur. Het verschil is dat migrantenliteratuur niet langer
categorisch tot een apart genre wordt gerekend.
Er is een trend waarneembaar in de werken van recentere datum (vanaf 2003):
minder exotisme en oriëntalisme – of een volledige afwezigheid daarvan – en eveneens
minder of geen nadruk op de achtergrond van de schrijver. Hoe recenter het boek, hoe
minder vaak het werk wordt gereduceerd tot ‘een drager van een culturele of etnische
identiteit’. Dit is een aanwijzing dat de Nederlands-Marokkaanse schrijvers niet langer
als een aparte categorie van migrantenschrijvers worden gezien maar als schrijvers
behorende bij de zogenaamde mainstream. Het lijkt er ook op dat ‘neo-colonial traffic in
cultural identity’ – om Spivak nogmaals te citeren – niet langer een marketingstrategie is
die commercieel gezien interessant is voor uitgevers. Indien er nog exotisme of (zelf)oriëntalisme in de werken van bovengenoemde schrijvers te vinden is, dan zou dit
eerder beschouwd kunnen worden als deel van een literaire strategie – die geheel
De E. du Perronprijs wordt jaarlijks toegekend aan personen of instellingen die zich middels een
actieve bijdrage aan de cultuur verdienstelijk hebben gemaakt voor de bevordering van wederzijds begrip
en een goede verstandhouding tussen de in Nederland woonachtige bevolkingsgroepen. Hafid Bouazza
ging Abdelkader Benali vóór in 1996, toen hij de prijs ontving voor zijn verhalenbundel De voeten van
Abdullah. Benali kreeg de prijs voor zijn boek De stem van mijn moeder (Amsterdam: De Arbeiderspers,
2009). Halil Gür was de allereerste aan wie de eer te beurt viel en ontving de prijs in 1986 voor de
verhalenbundel Gekke Mustafa. Nilgün Yerli werd onderscheiden in 2001 voor het autobiografische
literaire werk De garnalenpelster, het gehele oeuvre van Fouad Laroui werd in 2002 bekroond en ten
slotte ontving Mohammed Benzakour de onderscheiding in 2013 voor het boek Yemma.
387 Web: http://www.uvt.nl/faculteiten/fgw/duperronprijs/ (03-05-2010); Web: http://www.uvt.nl/
faculteiten/fgw/dtc/duperronprijs/juryrapport/ (03-05-2010).
388 Cf. Huggan, Graham. 2001. Op. cit., 22. Deze ontwikkeling wordt door Huggan omschreven als ‘the
domesticating process through which commodities are taken from the margins and reabsorbed into
mainstream culture.’
386
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losstaat van de in dit hoofdstuk besproken paratekstuele elementen – en niet zozeer
meer iets dat door uitgeverijen is aangemoedigd of benadrukt. In het tweede deel van
mijn proefschrift, de tekstgerichte hoofdstukken, zal ik nog nader terugkomen op deze
literaire strategie.

141

DEEL II  DE TEKST EN DE CONTEXT

VIRACHIDA LAMRABET: VROUWLAND

§1

BIOGRAFIE

Terwijl in Nederland midden jaren negentig de eerste schrijvers met Marokkaanse roots
hun intrede deden in de literaire wereld, bleef het in Vlaanderen op dat gebied stil. Pas
door het literaire project ‘Vreemd in het schrijven’ (2002-2003) en de literaire
schrijfwedstrijd ‘Kleur de kunst!’ (eerste editie in 2005) van de organisatie Kif Kif, laten
een aantal Vlaams-Marokkaanse schrijvers van zich horen in de bloemlezing Kif Kif.
Nieuwe stemmen uit Vlaanderen (2006), een initiatief van dezelfde organisatie.389
Onder deze schrijvers bevindt zich Rachida Lamrabet (1970, Sidiboujedain390)
die in 2006 ‘Kleur de kunst!’ wint met het verhaal ‘Mercedes 207’. Het winnen van deze
schrijfwedstrijd was voor Lamrabet voldoende stimulans om het schrijven voort te
zetten: in 2007 debuteert ze met de roman Vrouwland waarvoor ze in 2008 de Vlaamse
Debuutprijs ontvangt.391 De jury was van mening dat ze ‘een meer dan adequate literaire
vorm heeft gevonden om een belangrijke literaire stem te laten horen in het Vlaamse
literaire landschap.’ Haar tweede boek, de bundel korte verhalen Een kind van God, dat
bekroond wordt met de BNG Nieuwe Literatuurprijs, verschijnt in 2008.392 In 2009 heeft
ze zich voor het eerst aan het schrijven van een theaterstuk gewaagd: Belga, dat zowel in
Marokko als in België is opgevoerd, maar vooralsnog niet is uitgegeven. Haar tweede
roman De man die niet begraven wilde worden verscheen in 2011.393
Lamrabet is als juriste verbonden aan het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en
voor Racismebestrijding. Naar eigen zeggen vormen de dossiers die ze tijdens haar werk
behandelt, soms een inspiratiebron voor haar schrijven.

Albdiouni, Naima e.a. Kif Kif. Nieuwe stemmen uit Vlaanderen. Amsterdam/Antwerpen:
MeulenhoffManteau, 2006. NB: Niet alle schrijvers in de bundel hebben deelgenomen aan de literaire
wedstrijd ‘Kleur de Kunst!’ of aan de workshop ‘Vreemd in het schrijven, zoals Naima Albdiouni die de
bundel opent.
390 Sidiboujedain ligt in de streek Midar in het Rifgebergte.
391 Boek.be reikt jaarlijks deze prijs ter waarde van 6.200 euro uit aan de beste Vlaamse debuterende
literaire schrijver.
392 De BNG Nieuwe Literatuurprijs is bedoeld voor Nederlanstalige schrijvers tot veertig jaar die twee of
meer literaire prozawerken op hun naam hebben staan, waarvan één recentelijk gepubliceerd, en nog
geen grote prijs hebben gewonnen.
393 Zie bijlage 4 voor het volledige oeuvre van Rachida Lamrabet en van haar collega-schrijvers Naima
Albdiouni en A. El Baraka.
389

143

LITERAIRE GRENSBEWEGINGEN

§2

POSITIONERING VAN LAMRABETS LITERAIRE WERK

Aangezien Lamrabet op tweejarige leeftijd naar Vlaanderen (Borgerhout in Antwerpen)
kwam, heeft ze vrijwel haar gehele ontwikkeling daar doorgemaakt en ze schrijft dan
ook in de Nederlandse taal. Dientengevolge behoort haar werk tot de Nederlandstalige
literatuur. Het tarifit, het Berbers dat in Noord-Marokko wordt gesproken, is haar
moedertaal.
Zijn de familiewortels, de -geschiedenis, het land van herkomst dan wel van
vestiging van de schrijver, volstrekt irrelevant bij het bespreken c.q. het schrijven van
literatuur? Nee, dat zijn wel degelijk relevante elementen die door de auteur worden
gethematiseerd, zoals in dit hoofdstuk naar voren komt. Lamrabets werk maakt niet
zozeer deel uit van de zogenaamde migrantenliteratuur omdat ze zelf een migrant is,
maar omdat migratie een belangrijk thema in haar werk vormt.394 Ze zegt zelf in een
interview met het Vlaamse tijdschrift de Geus: ‘Uiteraard verwerk ik mijn Marokkaanse
roots in mijn schrijven. Momenteel heb ik dat nodig. Er zal misschien ooit een tijd komen
dat dit verandert.’395 In een interview met De Standaard geeft ze aan niet erg
gecharmeerd te zijn van het etiket ‘allochtoon’; het liefst draagt ze helemaal geen etiket,
maar als het dan toch moet, dan wil ze graag als Marokkaans-Belgisch worden
geafficheerd. Ze vervolgt:
Het Marokkaanse is een belangrijk deel van wie ik ben en dat wil ik niet onder stoelen of banken
steken. Dat is mijn realiteit en die blijkt uit wat ik schrijf. Dat is wat mij bezighoudt. Ik zie ook
geen enkele reden om in mijn volgende boek Jan of Frederik als hoofdpersonage te nemen. Dat
schijnt nodig te zijn als ik wil dat men mij serieus neemt als schrijfster. Maar Mara en Younes
[personages in Vrouwland, MN] en Mohammed maken voor mij onlosmakelijk deel uit van deze
cultuur. Daar sta ik op. Ik hoor niet bij Marokko, ik hoor hier en mijn geschiedenis en achtergrond
zijn een deel van deze samenleving.396

In een interview met Knack zegt Lamrabet dat haar thema’s onder meer migratie en
identiteit zijn – de multiculturele samenleving, en alles wat daarmee te maken heeft. ‘Dat
De auteurs van het themanummer “Ecriture juive?” van het tijdschrift Traces komen tot eenzelfde
conclusie met betrekking tot de joodse literatuur van Marokko. Het is joodse literatuur, niet omdat de
auteurs joods zijn, maar omdat kwesties als joodse identiteit en herkomst (in dit geval de culturele erfenis
van de Sefardische joden uit Noord-Afrika) een belangrijke rol in hun werk spelen. Cf. Traces. 1981.
Dossier “Ecriture juive?” 3, 2.
395 Rachida Lamrabet in: Oyen, André. 2009. ‘Een mens is meer dan een dossier. Interview met Rachida
Lamrabet.’ de Geus. 41, 3: 27-29.
396 Rachida Lamrabet in: Berghmans, Eva. ‘Koppig en dubbel trots.’2007 (7 december). De Standaard.
394
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is toch ook de realiteit van vandaag’, vervolgt ze. ‘Daar kun je toch niet omheen? Waar
zou ik anders over moeten schrijven? Ik begrijp niet dat zoveel schrijvers het daar
vandaag níét over hebben.’397 Met andere woorden: deze thema’s zijn naar de mening
van Lamrabet niet voorbehouden aan schrijvers met een allochtone achtergrond.
Integendeel. In haar speech bij het aanvaarden van de Debuutprijs voor haar roman
Vrouwland liet ze weten het te betreuren dat de (thematiek van de) multiculturele
samenleving zo ondervertegenwoordigd is in de verschillende kunstuitingen.
De keuze om het thema migratie in haar schrijven te verwerken verklaart
Lamrabet door het feit dat het voor een deel haar eigen geschiedenis is, die naar haar
mening een plek moet krijgen in de verhalencultuur in Vlaanderen, in België. ‘Het is iets
wat er voordien niet was, het is iets heel recents in Vlaanderen.’ Bovendien gelooft ze
dat elke gemeenschap het recht heeft om haar eigen verhaal te vertellen. Lamrabet: ‘Hoe
ík de realiteit zie, is niet de manier waarop een ander de realiteit ziet. Het is díe
meervoudige kijk op de realiteit die een vollediger beeld geeft van de werkelijkheid.’398
Het werk van een schrijver met een andere cultureel-etnische achtergrond dan de
meeste andere schrijvers in een taalgebied valt vaak ‘niet volledig samen met de
literatuur van de mainstream’, stelt Ieme van der Poel, en dat is ook juist wat deze
literatuur interessant maakt of, zo je wil, een meerwaarde geeft.
Het is literatuur-met-een-accent, om de Amerikaanse filmwetenschapper Hamid Naficy te citeren.
Tegelijkertijd heeft het er alle schijn van dat juist dit subtiele verschil, deze lichte tongval, in
belangrijke mate bepalend is voor de aantrekkingskracht die het werk van deze ‘nieuwkomers’
uitoefent op een breed publiek.399

Niettegenstaande haar engagement met de multiculturele samenleving wil Lamrabet
niet geëtaleerd worden als een schrijver die een boodschap uitdraagt of bepaalde
standpunten inneemt. Tijdens het schrijven van Vrouwland wist ze al dat het boek niet in
de eerste plaats als een roman gelezen zou worden, maar dat ze al snel tot de
‘spreekbuis van een gemeenschap’ zou worden gebombardeerd en ‘[d]at Mara [één van
de hoofdpersonages,

MN]

een symbool zou worden in plaats van een personage.’ Maar

dat is wel wat ze voor Lamrabet is: een literair personage. De schrijfster verduidelijkt:
Rachida Lamrabet in: Ceulaer, Joël de. 2008 (24 december). ‘Boosheid was mijn redding.’ Knack
Magazine.
398 Rachida Lamrabet in: ‘De taal van mijn hart. Tamazight.’ Internationaal literatuurfestival
Winternachten. Den Haag, 17 januari 2009.
399 Poel, Ieme van der. 2009. Op. cit., 14.
397
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‘Ik breng geen boodschap in mijn boek, ik vertel een verhaal.’400 Lamrabet oordeelt noch
veroordeelt in haar literaire werk; het gaat over individuen die elk afzonderlijk op een
bepaalde manier in het leven staan en vandaaruit bepaalde keuzes maken of zich laten
leiden. De allochtoon, de migrant, bestaat niet, lijkt Lamrabet hiermee te willen zeggen
en daarmee wijst ze iedere vorm van essentialisme nadrukkelijk af.
§3

VROUWLAND: DE VERHAALLIJNEN

Vrouwland is, zoals eerder al vermeld, het debuut van Lamrabet.401 De roman bevat drie
grote verhaallijnen – 1) die van het leven van Younes, 2) van Mariam/Mara en 3) van
Faïza – die door de tragische dood van Younes met elkaar in verband worden gebracht.
Daarnaast worden de levens van Abdelkader – een trotse, vrome moslim (een neef van
Younes) – en Marwan – een Marokkaanse probleemjongere die zich in het criminele
circuit begeeft (de broer van Mariam/Mara) – belicht, zij het in mindere mate. Door de
wisseling van vertelperspectief tussen al deze personages heeft Lamrabet de
mogelijkheid om de diversiteit die in de Marokkaanse gemeenschap – zowel in België als
in Marokko – aanwezig is, literair te verbeelden. Al deze verschillende verhaallijnen
worden geïntroduceerd en aan elkaar verbonden door het symbool van de windroos
met zijn uiteenlopende windrichtingen. De roman bevat een alwetende externe
vertelinstantie die afgewisseld wordt met een meervoudige personale vertelsituatie: per
hoofdstuk is er een ander personage dat als focalisator functioneert. In het laatste deel
van het boek wisselen de verschillende focalisaties elkaar veel frequenter af.
§4

EEN EIGENTIJDSE THEMATIEK: DE HARRAGA

Het personage Younes, met wiens geschiedenis de roman opent, zorgt ervoor dat
Vrouwland, althans gedeeltelijk, aansluit bij een nieuw opkomend genre: de zogenaamde
harraga-fictie. Harrag (van het werkwoord h’rag) betekent letterlijk ‘die verbrandt’ en is
afkomstig uit het dialectale Marokkaans Arabisch, ook wel darija genoemd. Harraga (het
meervoud van harrag) zijn migranten die op clandestiene wijze Europa proberen binnen
te komen, vaak met vissersboten van over het algemeen slechte kwaliteit, die vertrekken

400
401

Rachida Lamrabet in: Berghmans, Eva. Op cit.
Lamrabet, Rachida. 2007. Vrouwland. Amsterdam/Antwerpen: Meulenhoff |Manteau.
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vanaf de Noord(westelijke)(-) Afrikaanse kust.402 Het is een gevaarlijke onderneming
waarbij vele migranten omkomen, waardoor, om Najib Redouane te citeren, ‘de bodem
van de Middellandse Zee ter hoogte van de Straat van Gibraltar’ – niet veel breder dan
15 kilometer – ‘een van de grootste begraafplaatsen ter wereld is geworden’.403 Het
verbranden van hun identiteitsbewijs is een gebruikelijke praktijk bij deze illegale
migranten, opdat ze bij aankomst in Europa niet teruggestuurd kunnen worden naar het
land van oorsprong.404 Abdelmajid Hannoum verklaart de verwijzing naar het
werkwoord h’rag als volgt: een harrag is, zoals hij het formuleert, een ‘person who
metaphorically burns himself or herself, that is, one who disregards his or her own self
and undertakes the trip to “make it to Europe” even at the risk of death’.405
Najib Redouane noemt de migratiestroom van Marokko naar Europa een
‘syndrome du départ’ dat niet alleen van toepassing is op de maatschappelijke
onderklasse maar ook op universitair gediplomeerden die op de slechte Marokkaanse
arbeidsmarkt geen baan kunnen vinden. Het is een ‘vlucht uit gesloten en verstikkende
ruimtes, in eeuwig geblokkeerde samenlevingen, naar andere “veelbelovende landen”
die veel opener zijn en in principe geen beperkingen hebben’.406 Er is hier dus geen
In het Spaans worden deze vissersboten aangeduid als pateras, vandaar dat de illegale migranten ook
wel pateristas worden genoemd.
403 ‘[L]e fond des eaux internationales méditerranéennes au large de détroit de Gibraltar est devenu l’un
des plus grands cimetières du monde’. Redouane, Najib (red.) 2008. Clandestins dans le texte maghrébin de
langue Française. Parijs: L’Harmattan, 14. (Vertaling van de auteur, MN.)
404 Een parallel met de uitdrukking ‘alle schepen achter je verbranden’ is snel getrokken; wat zoveel
betekent als niet meer terug(gestuurd) kunnen (worden) naar je oude omgeving. Deze uitdrukking doet
weer denken aan Tariq ibn Ziyad (15 november 689-11 april 720), de legendarische legerleider – en
tevens een geïslamiseerde Amazigh – die in opdracht van de Omajjadische kalief Al-Walid I de verovering
van het Iberisch Schiereiland in 711 op de Visigoten leidde. In verband met de harraga is de beschrijving
over Tariq van de zeventiende-eeuwse historicus Al-Maqqari vermeldenswaard; deze schreef dat, toen de
legerleider met zijn mannen de kust van Gibraltar bereikte, hij alle schepen verbrandde en vervolgens de
fameuze woorden sprak: ‘Oh my warriors, whither would you flee? Behind you is the sea, before you, the
enemy. You have left now only the hope of your courage and your constancy.’ (In: Horne, Charles F. (red.)
1917. The Sacred Books and Early Literature of the East. New York: Parke, Austin, & Lipscomb. Medieval
Arabia VI, 241-242.)
Uiteraard is deze context niet te vergelijken met die van de harraga, maar de parallel is frappant. In dit
geval gaat het om een krijgshandeling met de Amazigh in de rol van veroveraar in plaats van de
economische vluchteling in een ondergeschikte positie; beiden worden geconfronteerd met ‘een moeilijk
te nemen vesting’. Het is bovendien deze geschiedenis, die, zoals Rachid El Hadari heeft aangetoond, in
belangrijke mate het collectieve geheugen van de bewoners van Noord-Marokko domineert. El Hadari,
Rachid. 2009. ‘Nord Marocain Vs Sud Espagnol: villes d’échanges ou hispanisation?’ In: Kaddouri,
Abdelmajid en Ieme van der Poel (red.) Villes d’Echange(s): Maghreb-Europe. Casablanca: Faculté des
Lettres et des Sciences Humaines Ben Msi’k, 81-92.
405 Hannoum, Abdelmajid. 2009. ‘The Harraga of Tangier.’ In: Encounters. International Journal for the
Study of Culture and Society 1, 1: 246
406 ‘[La] fuite hors d’espaces clos et étouffants, dans des sociétés à jamais bloquées, vers d’autres “terres
promises” plus ouvertes, en principe sans limites’. Redouane, Najib (red.) 2008. Op. cit., 11. (Vertaling van
de auteur, MN.)
402
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sprake van een vaderland dat heimwee oproept, maar van een vaderland, dat, om Hamid
Naficy te citeren, het beeld oproept van een gevangenis: ‘homeland as prison’ (Naficy
2001:181). In de praktijk echter blijkt Europa helemaal niet het gedroomde ideaal te
zijn; degenen die Europa überhaupt binnen weten te komen, worden geconfronteerd
met een restrictief immigratiebeleid en een vaak uitzichtloos bestaan.
Het genre van de harraga-fictie kan als een subgenre van migrantenliteratuur
worden gezien. Blioumi & Beller onderschrijven de verschillende vormen die deze
laatstgenoemde literatuur heeft voortgebracht in de afgelopen decennia.
The variety of literary practices covered by this term [migration literature, MN] have been
thematized as a specific area of ideological and political interest in the last half-century, starting
with the presence in European countries of contingents of immigrants (either from ex-colonies or
from elsewhere) who began to write in the language of their adoptive country rather than in the
original language of their ethnic tradition.407

Vervolgens geven ze aan dat migrantenliteratuur ‘often involves fundamental motifs:
poverty and oppression in the country of origin; illusory images of the rich West;
marginalization, alienation and the encounter with racism in the target country’.408 Zoals
hiervoor al aangegeven, deze literatuur dankt zijn benaming dus vooral aan de
thematiek die erin wordt aangesneden, niet zozeer aan de herkomst van de schrijvers.
De schrijvers van migrantenliteratuur zijn lang niet altijd zélf migranten en zelden
harraga; zij laten zich inspireren door de thematiek van migratie.
Redouane geeft eveneens aan dat het fenomeen van de harraga – dat zich strikt
genomen beperkt tot de illegalen die vanuit Noord-Afrika Zuid-Europa trachten te
bereiken – sinds korte tijd is uitgegroeid tot een nieuw thema in verschillende
kunstvormen, zowel in de film als in theater- en televisieproducties, als in muziek en –
vooral – in de literatuur. Uiteraard beperkt de illegale migratie en de hierop
geïnspireerde kunstuitingen zich niet slechts tot de oversteek van Noord-Afrika naar
Europa. In de herziene editie van haar invloedrijke Imperial Eyes geeft Mary Louise Pratt
aan dat dit verschijnsel, met alle gevaren en ontberingen die hiermee samenhangen, een

Blioumi, Aglaia en Manfred Beller. 2007. ‘Migration literature.’ In: Beller, Manfred & Joep Leerssen
(red.) Imagology. The cultural construction and literary representation of national characters.
Amsterdam/New York: Rodopi, 365-70.
408 Ibid.
407
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globaal fenomeen is. Ze voegt hieraan toe dat het één van de twee polen (toerisme
versus migratie) vormt van de wereldwijde mobiliteit.409
Een paar cinematografische voorbeelden die het thema van de clandestiene
immigratie aansnijden zijn de film In this world (2002), het docudrama door Michael
Winterbottom410; de documentairefilm Calais: The Last Border (2003) door Marc Isaacs;
de film Quando sei nato non puoi più nasconderti (‘Once You're Born You Can No Longer
Hide’, 2005) door Marco Tullio Giordana; de (op jongeren gerichte) telefilm
Hitte/Harara (2008) door Lodewijk Crijns; de film Welcome (2009) door Philippe Lioret
en de roadmovie La jaula de oro (‘The Golden Dream’, 2013) door Diego QuemadaDiez.411 Een tweetal voorbeelden van muzieknummers/songteksten die geïnspireerd
zijn op (illegale) migratie is: ‘Emigrantes’ (2002) door Orishas en ‘Papeles mojados’
(2007) door Chambao.412 Een theaterstuk over dit thema is El reto del Estrecho (2005)
van Abdelkader Ben Abdellatif.413 Deze opsomming laat zien dat het een thema is dat
internationaal aanspreekt.
In de literatuur – toegespitst op de harraga-fictie die zich richt op de illegale
migratiestroom van Noord-Afrika naar Zuid-Europa – zijn het vooral schrijvers van
Marokkaanse afkomst die aandacht schenken aan dit thema; het is een onderwerp dat
meer en meer een plek krijgt in anderstalige literaturen van Marokko, dat wil zeggen in
o.a. Engels-, Frans-, Spaans en Nederlandstalige werken van schrijvers van Marokkaanse
origine: bijvoorbeeld − naast Lamrabets Vrouwland − in Youssouf Amine Elalamy’s Les
clandestins (2000)414; Tahar Ben Jellouns Partir (2006)415; Laila Lalami’s Hope and Other
Dangerous Pursuits (2005)416; Ahmed Daoudi’s El diablo de Yudis (1994)417; Ahmed

Pratt, Mary Louise. 2008. Imperial Eyes. Travel Writing and Transculturation. Londen: Routledge, 237.
De film heeft een documentaire-achtige stijl maar het is wel degelijk een filmdrama met
amateuracteurs en geïmproviseerde dialogen.
411 ‘La jaula’ betekent letterlijk ‘de kooi’ in het Spaans; een juistere Engelse vertaling van de filmtitel zou
dan ook ‘The Golden Cage’ zijn geweest.
412 ‘Emigrantes’ is een nummer op het album Emigrante (2002) van Orishas; ‘Papeles mojados’ (Natte
papieren) is afkomstig van het album Con otro aire (2007) van Chambao.
413 De romanversie van dit theaterstuk draagt de titel Las columnas de Hércules (Facultad de Letras de
Tetuán. Tetuán: Al Haram, 2005). ‘El reto’ betekent zowel ‘uitdaging’ als ‘bedreiging’ in het Spaans. ‘El
estrecho’, ‘de zee-engte’ refereert aan de Straat van Gibraltar.
414 Elalamy, Youssouf Amine. 2000. Les clandestins. Casablanca: EDDIF.
415 Ben Jelloun, Tahar. 2006. Partir. Parijs: Le Seuil. (Nederlandse vertaling: Ben Jelloun, Tahar. 2006.
Weggaan. Amsterdam: De Bezig Bij.)
416 Lalami, Laila. 2005. Hope and Other Dangerous Pursuits. North Carolina: Algonquin Books of chapel Hill.
417 Daoudi, Ahmed. 1994. El diablo de Yudis. Madrid: VOSA.
409
410
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Ararou’s korte verhaal ‘Trabanxi’ (2004)418, Hafid Bouazza’s korte verhaal ‘De oversteek’
(2002)419 en Fouad Laroui’s korte verhaal ‘Être quelqu’un’.420
Daoudi, opgegroeid in Marokko en voor een korte periode woonachtig in Madrid
(om zijn doctoraat te behalen) levert in El diablo de Yudis zowel kritiek op Marokko (de
uitzichtloze arbeidsmarkt, de corruptie, de mensensmokkel) als op Spanje/Europa (het
restrictieve immigratiebeleid en het daarop afgestemde optreden van de Guardia Civil).
In Daoudi’s roman wordt in een scène impliciet de boodschap overgedragen dat het vrije
verkeer van goederen, de commercie, voorgaat op het vrije verkeer van personen,
wanneer een enorm vrachtschip de patera van de bootvluchtelingen dreigt te
verpletteren.
Het was als een berg die naar de andere kant van de kust dreef op zoek naar andere wortels, het
vrachtschip dat de Middellandse Zee overstak tijdens een van zijn lijndiensten. […] Wij, alle
passagiers, gingen staan om het vrachtschip te kunnen zien dat naderde om onze kleine boot te
verpletteren. 421

De protagonist van de roman, een anonieme ik-verteller, belichaamt de migrant die
verschillende onsuccesvolle pogingen onderneemt om Spanje binnen te komen. Zijn
verhaal over deze risicovolle ondernemingen wordt door de gehele roman heen
afgewisseld met het verhaal over een duivel die het leven op het denkbeeldige eiland
Yudis controleert. Dit laatste verhaal kan als een allegorie worden gezien op de relatie
tussen Marokko en Spanje (of Europa): veel Marokkanen vestigen hun (valse) hoop (=de
duivel) op het continent aan de andere kant van de Middellandse Zee, maar uiteindelijk
levert het hun niet veel op. Ze zouden er beter aan doen orde op zaken te stellen in hun
eigen land met behulp van een goede regering, is de moraal van het verhaal.
In Ararou’s korte verhaal ‘Trabanxi’ worden de harraga omschreven als
‘nouveaux Noés’ die met gevaar voor eigen leven een betere toekomst zoeken; een

Opgenomen in de verhalenbundel: Cerezales, Marta, Miguel Ángel Moreta en Lorenzo Silva (red.) 2004.
La puerta de los vientos. Narradores marroquíes contemporáneos. Barcelona: Destino, 65-75.
419 Opgenomen in de verhalenbundel: Bouazza, Hafid. 2002. De voeten van Abdullah. Amsterdam:
Prometheus, 143-152.
420 Opgenomen in de verhalenbundel: Laroui, Fouad. 2009. Le jour où Malika se n’est pas mariée. Paris:
Julliard, 153-180. (Nederlandse vertaling: Laroui, Fouad. 2010. De dag dat Malika niet trouwde. Breda: De
Geus.)
421 ‘Era como una montaña que flotaba hacia el otro lado de la orilla en busca de otras raíces, un buque
comercial que recorría el Mediterráneo en uno de sus viajes rutinarios. […] Todos los pasajeros nos
levantamos para ver el buque que se arrimaba para enterrar nuestra pequeña embarcación.’ Daoudi,
Ahmed. 1994. Op. cit., 96. (Vertaling van de auteur, MN.)
418
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duidelijke referentie aan het Bijbelverhaal over de zondvloed en de ark van Noach dat
overigens ook in de koran opgenomen is. Ararou grijpt het harraga-genre aan om een
pleidooi te houden voor de aanwezigheid van een rijke, Spaanse cultuur in Marokko zélf,
oftewel: men moet zich niet blind staren op Spanje aan de andere kant van de Straat van
Gibraltar.422
Lalami voert in Hope and Other Dangerous Pursuits het harraga-thema aan om
een beschrijving te geven van de Marokkaanse maatschappij en de relatie van het
Noord-Afrikaanse land weer te geven met Spanje. In het verhaal ‘De oversteek’ van
Bouazza is Marokko daarentegen volstrekt afwezig. Hij draagt het thema niét zozeer aan
om een schets te geven van de Marokkaanse samenleving of om kritiek te leveren op de
politieke of socio-economische situatie in Marokko. Bouazza maakt een link tussen twee
migratiestromen: tussen de legale arbeidsmigratie vanuit Marokko naar Europa in de
jaren 60-80 van de vorige eeuw en de illegale immigratie in de laatste decennia. Hij
plaatst de illegale oversteek van de harraga naast de jaarlijkse overtocht van (de
kinderen van) de vroegere arbeidsmigranten die naar hun land van afkomst gaan. Deze
verschillende migratiestromen kruisen elkaar als het ware op de Middellandse Zee.423
Over het algemeen speelt politiek en sociaal engagement echter wel een belangrijke rol
in deze werken, en dat geldt zeker ook voor Vrouwland, de roman die in dit hoofdstuk
centraal staat.
§ 4.1 ENGAGEMENT IN VROUWLAND
Zoals eerder aangegeven, is Rachida Lamrabet een Nederlandstalige schrijver,
opgegroeid in Vlaanderen. Des te opvallender is het dat ook zij in Vrouwland het thema
van de harraga aangrijpt om zowel kritiek te uiten op de politieke en sociaalmaatschappelijke situatie in Marokko als op Europa. Tegelijkertijd zou je kunnen stellen
dat Lamrabet zich met deze keuze bewust, maar waarschijnlijk eerder onbewust, voegt
in een veel oudere literaire traditie, die ook binnen de Nederlandse literatuur goed
vertegenwoordigd is: de shipwreck-novel. Mary Louise Pratt, aan wie ik deze parallel
El Haddad, Yasmina. 2009. ‘Trabanxi ou la “mythification” d’une ville.’ In: Kaddouri, Abdelmajid en
Ieme van der Poel (red.) Villes d’Echange(s): Maghreb-Europe. Casablanca: Faculté des Lettres et des
Sciences Humaines Ben Msi’k, 93-100.
423 Poel, Ieme van der. 2011. ‘Le drame des “harragas” vu de près et de loin: Youssef Amine Elalamy
rencontre Hafid Bouazza.’ In: F. Paravy (red.) Littératures africaines et comparatisme. Metz: Université de
Lorraine, Centre de recherches ‘Écritures’, 155-170.
422
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ontleen, wijst er echter ook op dat er tussen de helden uit romans die van de Europese
expansiedrift getuigen, zoals Johan Fabricius’ De scheepsjongens van Bontekoe (1924) en
die uit de harraga-roman, een belangrijk verschil bestaat. De eersten doen vaak zelf
verslag van hun wederwaardigheden in den vreemde en keren niet zelden als
overwinnaars huiswaarts. De harraga, zoals we hebben gezien, bekopen hun
ondernemingslust niet zelden met de dood of een ellendig bestaan in Europa.424
Lamrabet introduceert in de roman het personage Younes als representant van
de harraga en van de hoogopgeleide Marokkaan die geen werk kan vinden. Op deze
manier snijdt de schrijfster het thema aan van economische ongelijkheid en de hoop op
een beter leven in ‘het Westen’, én uit ze kritiek op de belabberde arbeidsmarkt en de
hoge werkloosheid in Marokko. Tijdens de nachtelijke oversteek draagt Younes op zijn
lichaam een brief aan Mariam – uit de adressering boven aan de brief komt de lezer te
weten dat Mariam in de Vrijheidsstraat woont, een veelbetekend adres waarmee de
auteur als het ware nog eens onderstreept dat België voor Younes het land van
ongekende mogelijkheden is. Het feit dat de brief geschreven is op de achterkant van
Younes’ diploma symboliseert de geringe waarde die een dergelijk document in een land
als Marokko vertegenwoordigt. Tegelijkertijd verbeelden beide documenten –
liefdesbrief en diploma – de enige hoop voor de Marokkaanse jeugd uit ruraal gebied om
aan een uitzichtloos bestaan te ontsnappen: scholing of een huwelijk met een migrant in
Europa.
Younes is een van de onfortuinlijke harraga die bij de illegale oversteek van de
Straat van Gibraltar het leven laten; hij verdrinkt en staat zo symbool voor de honderden
migranten die ieder jaar omkomen wanneer ze de smalle strook water met zijn
verraderlijke stromingen en wind proberen te trotseren.425 ‘’s Nachts had de zee haar
slachtoffers achteloos achtergelaten op het strand, als een verwend kind dat haar
Pratt, Mary Louise. 2008. Op. cit., 240-241
Er bestaan geen officiële cijfers van het aantal migranten dat de illegale overtocht niet haalt, omdat het
precieze aantal dat aan boord gaat onbekend is. Het Rode Kruis en andere hulpverlenende organisaties
schatten dat er jaarlijks vele honderden tot duizenden migranten verdrinken. [redactie] 2006
(september). Wordt Vervolgd (Maandblad van Amnesty International) 39, 9.
Niet onvermeld kan blijven dat het aantal migranten en vluchtelingen dat de Middellandse Zee probeert
over te steken de laatste jaren is toegenomen. Deze groei betreft niet alleen de Straat van Gibraltar maar
het gehele Mediterrane gebied. De huidige migratiestromen (2015) komen vooral voort uit schrijnende
humanitaire situaties in conflictlanden als Syrië, Afghanistan, Eritrea, Nigeria en Pakistan. Volgens cijfers
van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) zijn er in 2014 en in 2015 (tot 10 september)
respectievelijk 2.223 en 2.748 migranten omgekomen bij de oversteek.
http://www.iom.int/sites/default/files/infographic/Mediterranean_Update_10Sept2015.pdf (12-092015).
424
425
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speelgoed weggegooid had omdat het nieuwe eraf was, omdat het haar verveelde.’
(p.25) Lamrabet laat ons zien dat de obsessie die veel migranten met het geïdealiseerde
land − het ‘Fort Europa’ − hebben, hun blind maakt voor de gevaren van de riskante
oversteek.
Younes vindt dat hij niets te verliezen heeft want Marokko heeft hem niets te
bieden, hij zit ‘gevangen in een nu dat besloten had nooit meer voorbij te gaan, nooit
verleden te worden. Als een stinkende poel van stilstaand water.’ (p.8) Marokko was
voor hem ‘[e]en land dat zijn volk alle hoop ontnam […]. Een land dat zijn jeugd geen
toekomst kon bieden, een land dat de dromen van zijn jongeren in de kiem smoorde.’
(p.12)
Dat je dwong het te verlaten, op welke wijze dan ook.
Vertrekken, ergens anders naartoe als je een poging wilde wagen om als mens te leven. Younes
haatte dat land, dat wel het zijne was, waar hij geboren was, maar dat hem zo weinig bood, dat zo
onwrikbaar en star bleef onder al zijn inspanningen om er zijn eigen plek van te maken. (p.12) 426

Lamrabets engagement en haar kritiek op de sociaal-maatschappelijke situatie in
Marokko klinken in bovenstaande citaten door via de stem van een externe alwetende
verteller (zie ook de volgende paragraaf).
Younes heeft echter wel degelijk iets te verliezen: zijn leven. Tijdens de oversteek
raakt het bootje waar hij in zit in een storm verzeild. Het water wordt steeds
onstuimiger. ‘Overal was water. Razend water, water dat bulderde en huilde, dat vloekte
en schuimde, water dat wilde doden en verpletteren.’ (p.24) Het water wordt een
personificatie van een gruwelijk monster dat dood en verderf zaait. Daarna wordt het
water als een ‘berg’ voorgesteld die Younes overspoelt en hem als ‘een reusachtige
rotsblok’ uit het lood slaat. Zonder weerstand te kunnen bieden, wordt hij de diepte
ingezogen. Lamrabet geeft vervolgens een zeer gedetailleerde en realistische
beschrijving van zijn verdrinkingsdood.
Hij haalde diep adem en hij ergerde zich eraan dat er tussen al dat water dat zijn longen
binnenstroomde, geen luchtbelletje zuurstof was. Hij hapte nog een keer. Het zilte water brandde
zich een weg door zijn mond en zijn slokdarm. Een drukkend gevoel in zijn longen en steken die

Hierin ligt een gelijkenis met Ben Jellouns protagonist – Azel – in de roman Partir: Azel is ook
afgestudeerd maar heeft, net als Younes, geen uitzicht op werk. ‘Partir, quitter cette terre qui ne veut plus
de ses enfants, tourner le dos à un pays si beau et revenir un jour, fier et peut-être riche, partir pour
sauver sa peau, même en risquant de la perdre […]’ Ben Jelloun, Tahar. 2006. Partir. Parijs: Le Seuil, 23.
426
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steeds heviger werden, maakten hem uitzinnig van angst. De pijn kroop naar boven, zijn hersenen
leken te exploderen. Naar boven, weg hier, naar de hemel, dacht hij verwilderd terwijl hij
tekeerging en het water met zijn armen en voeten probeerde weg te duwen […]. (p.24)

Met opengesperde ogen en met water om zich heen ‘dat leek te leven, te ademen en te
ritselen’ geeft Younes zich over en de pijn verdwijnt onmiddellijk. Het water verandert
van een monster in een zachtaardig wezen dat hem ‘wiegt’ en ‘streelt’ terwijl ‘hij dieper
en dieper zonk’. Door het gebruik van deze metafoor voor de zee (een monster dat
verandert in een zachtaardig moederfiguur) probeert Lamrabet het lijden van Younes in
woorden te vatten. Het gebruik van een zekere mate van esthetisering om het onzegbare
– de verdrinkingsdood – te verbeelden, blijkt een gangbaar middel: zowel schrijvers als
filmmakers nemen hun toevlucht tot metaforen en andere stijlmiddelen om uitdrukking
te geven aan een menselijke ervaring die zich – letterlijk – niet laat beschrijven en die
daarnaast ook een ethische kwestie aan de orde stelt. Want in hoeverre is het kies om dit
menselijk leed te fictionaliseren?
In Lalami’s Hope and Other Dangerous Pursuits wordt de verdrinkingsdood
volledig achterwege gelaten en in Elalamy’s Les clandestins wordt deze gepoëtiseerd
weergegeven. In de film Welcome die gesitueerd is bij het Nauw van Calais (of de Straat
van Dover) zien we de protagonist Bilal zwemmen in een immense zee, moederziel
alleen, en heel klein in vergelijking met het vrachtschip dat passeert.427 We zien in een
frame alleen maar zeewater, wat niet alleen een gevoel van nietigheid oproept, maar ook
een desoriënterende werking heeft. De verdrinking wordt gesuggereerd door middel
van metonymie: het beeld van een immense watermassa – het water vult het scherm
volledig – is bedoeld om iets van de wanhoop van het individu, die moeilijk in woord of
beeld valt uit te drukken op de toeschouwer over te brengen. Deze wanhoop laat zich
immers niet direct ‘vertalen’ of ‘verbeelden’. We zien Bilal verschillende keren onder
water duiken om te ontkomen aan de waterpolitie. Dan komt hij niet meer boven wat
impliceert dat hij is verdronken.

In de film Welcome wordt net zoals in Daoudi’s roman El diablo de Yudis de boodschap uitgedragen dat
het vrije verkeer van goederen voorgaat op het vrije verkeer van personen.
427
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§ 4.2 DE SATELLIET ALS VENSTER OP WEST-EUROPA
De satelliet, een vorm van globalisering of mondialisering, verbindt verschillende
werelddelen met elkaar, maar maakt gelijktijdig de contrasten tussen die continenten
groter. In het noorden van Marokko, dat onder het Spaanse protectoraat viel, is de
invloed van Spanje nog steeds in grote mate aanwezig onder andere vanwege ‘de
onbeperkte en verwoede consumptie van de Spaanse massamedia (televisie, radio,
kranten)’.428 Je zou in dit gebied kunnen spreken van een vorm van ‘micromondialisering’, toegespitst op hispanisering van de samenleving, betoogt Rachid El
Hadari.429 Niet alleen de Spaanse taal wordt hier gesproken, ook de Spaanse cultuur
wordt hier in vergaande mate overgenomen en geïncorporeerd in het dagelijks leven.
Denk bijvoorbeeld aan ‘het fanatisme voor de Spaanse teams van Real Madrid en
Barcelona, de grenzeloze voorliefde voor Spaanse producten, de opname van Spaanse
folklore in de lokale Andalusische muziek’.430 Er is overigens sprake van
eenrichtingsverkeer bij deze specifieke manifestatie van ‘micro-mondialisering’; in ZuidSpanje en in de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla worden de Marokkaanse taal en
cultuur níét overgenomen: de belangstelling ervoor is te verwaarlozen en staat volgens
El Hadari in geen enkele verhouding tot de fascinatie voor Spanje en alles wat Spaans is
zoals die in Noord-Marokko bestaat.
In Vrouwland maken de dagelijkse beelden van welvaart die via de satelliet de
woonkamer binnenstromen Younes jaloers, evenals de tweede-generatie migranten, de
Saferiens, die in de zomer in luxe auto’s naar Marokko afzakken.431 Tegelijkertijd wordt
hij via diezelfde satelliet geconfrontreerd met beelden waaruit blijkt dat de Saferiens
slechts schone schijn tentoonspreiden, dat ze in Europa niet alleen tweede-generatie
migranten zijn, maar ook vaak als tweederangsburgers worden behandeld. Younes heeft
niet de illusie dat Europa het walhalla zal zijn waar velen van dromen, maar desondanks
‘[l]a consommation effrénée et frénétique des mass-médias espagnols (télévision, radio, journaux) […]’
El Hadari, Rachid. 2009. Op. cit., 89.
429 Ibidem, 89-91.
430 ‘le fanatisme pour les équipes espagnoles du Réal de Madrid et de Barcelone, le goût démesuré pour les
produits […] espagnols, l’incorporation du folklore espagnol dans la musique andalouse locale […] et
cetera’. El Hadari, Rachid. 2009. Op. cit., 89.
431 De benaming Saferiens kan op tweeërlei wijze worden uitgelegd. 1) Het Arabische woord ‘safar’
betekent ‘reis’. Dat is wat veel tweede-generatie migranten iedere zomer ondernemen: een reis van
Europa naar Marokko. 2) Saferien is een verbastering van de Franse uitdrukking ‘ça (ne) fait rien’ wat
zoveel betekent als ‘het maakt niet uit’. Saferiens zijn mensen die het goed hebben en het leven licht
nemen. (Met dank aan Fouad Laroui voor de vertaling.)
428
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verkiest hij het continent aan de andere kant van de Straat van Gibraltar boven zijn
geboorteland, dat hem immers geen enkel perspectief biedt op een betere toekomst.
Jaloezie.
Het […] gevoel dat hem had overspoeld toen de Saferiens […] twintigers en dertigers, naar het
thuisland afzakten in zware luxeauto’s waarmee ze iedereen de ogen uitstaken. Maar die mythe
was gelukkig snel doorgeprikt. Dankzij Al Jazeera […]
Hij zag hoe ze leefden daar in de banlieus [sic.]. […]
Hoe ze keer op keer niet aan de bak kwamen.
Hoorde hoe de Europeanen over hen spraken. Hoe ze steevast als de vijfde colonne werden
bestempeld. Hoe politieke partijen ongegeneerd groter en populairder werden dankzij de
ongebreidelde haat voor die gemeenschap. (p.15-16)

In bovenstaand citaat kun je je afvragen wie er aan het woord is; in de eerste vier regels
ligt de focalisatie bij Younes; hij wordt hierin niet gestereotypeerd, hij wordt niet
afgeschilderd als de onwetende economische migrant die gedesillusioneerd zal zijn bij
aankomst in Europa als het continent niet het gedroomde paradijs blijkt te zijn. Door de
beelden van Al Jazeera prikt Younes door deze mythe heen. In de laatste twee zinnen
klinkt er echter een andere stem, een ander geluid door. Via de stem van de externe
alwetende verteller weerklinkt Lamrabets engagement met de dagelijkse realiteit van de
Belgische multiculturele samenleving. In het citaat gebruikt de auteur Younes als
kapstok voor haar persoonlijk engagement met het lot van de immigranten.
De schrijnende ongelijkheid tussen het rijke Westen en het minder welvarende
deel van de Arabische wereld wordt bij monde van het personage Younes en passant als
drijfveer achter de gebeurtenissen van 9/11 geopperd. Younes reflecteert op de tvkijkers, ‘de massa dromende passieve toeschouwers’, waar hij tegelijk wel en niet
onderdeel van uitmaakt. Doordat hij de werking achter de invloed van de tv-beelden
blootlegt, neemt hij afstand van de massa die zich fixeert op de verleidelijke wereld op
het scherm.
Waarom was hij, net als zovele ontelbaren, veroordeeld deel uit te maken van de massa dromende
passieve toeschouwers? […] Hij zat, samen met hen, vast in een slechte film, een film zonder plot
en zonder happy end. Zij waren degenen die aan de verkeerde kant van de realiteit leefden. Daar
op het scherm, daar speelde het echte leven zich af. Daar moesten ze zijn, en niet hier. […]
Was het dan niet ongepast dat zij schaamteloos en ongevraagd toonden dat zij echt leefden, als
mensen, in decadente overvloed, en wij niet?
En dan schrikken ze als de torens instorten, dacht Younes dan steeds. (p.16-17)
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In bovenstaand citaat wordt wederom Younes’ stem vermengd met een ‘ander geluid’.
Lamrabet hanteert hier haast – wat overigens nog evidenter is in het vorige citaat – een
essayistische verteltrant terwijl de focalisatie bij Younes ligt. Je zou dus kunnen stellen
dat Younes hier weer als een spreekbuis wordt gebruikt voor het ventileren van
maatschappijkritiek: de schrijnende economische ongelijkheid tussen het rijke Westen
en het arme Marokko. Lamrabet neigt ertoe haar romanpersonages te gebruiken als een
doorgeefluik van haar visie op de huidige maatschappij. Een dergelijke didactische toon
staat enigszins op gespannen voet met het fictionele karakter van de roman.
§ 4.3 ROMEO EN JULIA
Lamrabets harrag-geschiedenis in de roman Vrouwland is, evenals in Philippe Liorets
film Welcome, tevens een liefdesgeschiedenis. Zowel in Vrouwland als in Welcome stelt
‘de Romeo’ (in de roman de Marokkaanse Younes en in de film de Koerdische Bilal) zijn
leven in de waagschaal en tracht via een illegale oversteek het begeerde land te bereiken
waar zijn geliefde zich bevindt. Zoals eerder al aangegeven, in Vrouwland betreft het een
gevaarlijke tocht met een patera van Marokko naar Spanje via de verraderlijke Straat
van Gribraltar en in Welcome een fysieke en mentale uitputtingsslag – Bilal probeert al
zwemmend het Nauw van Calais over te steken – van Frankrijk naar Groot-Brittannië. In
beide gevallen leidt de hachelijke onderneming tot een verdrinkingsdood.
Younes’ besluit om de overtocht als harrag te wagen, heeft zijn oorsprong in een
zomervakantie in de Marokkaanse kustplaats Saïdia waar hij – een jongen uit Madran in
de provincie Berkane – Mariam Lamkaddem, een Vlaamse van Marokkaanse origine,
leert kennen. Hij wordt verliefd op haar en vraagt haar ten huwelijk. In een lichtzinnige
bui geeft ze haar jawoord, maar eenmaal terug in Vlaanderen, is ze die belofte alweer
vergeten. Voor Younes was het allesbehalve een bevlieging en hij zal en moet Mariam
nog een keer zien opdat zij hem recht in zijn gezicht kan zeggen dat ze niet van hem
houdt. Hij sprokkelt het geld bijeen voor de illegale tocht naar Europa, een continent dat
voor hem een baken van hoop symboliseert: Europa herbergt niet alleen zijn geliefde,
het biedt hem ook de mogelijkheid om Marokko te ontvluchten waar zijn situatie als
werkloze uitzichtloos is.
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Ik weet dat mijn onbeantwoorde brieven en de dingen die de mensen die jou vaak tegenkomen
over je zeggen, bewijzen dat je je leven hebt voortgezet zonder daarin een plaats voor mij te
bewaren.
Maar ik wil het je zelf horen zeggen.
[…]

Ik wil niet blijven als je me niet wilt, maar ik moet zeker zijn dat jij niet verder wilt met me. Ik
moet je gezicht nog één keer zien en jouw stem horen, al zal de afwijzing hard aankomen. (p.7)

Bilal heeft niet met een harde afwijzing te maken van zijn vriendin Mina, die zich samen
met haar Koerdische familie in Groot-Brittannië heeft gehuisvest. Het liefdesdrama
wordt gevormd door een onverbiddelijke vader die voor zijn dochter een andere
huwelijkskandidaat in gedachten heeft, en ook, zoals in Vrouwland, door de
onbereikbaarheid van de liefde, de letterlijke afstand tussen Mina en Bilal. Mina is meer
de klassieke rol van Julia toebedeeld dan Mariam, in de zin dat de eerstgenoemde
smachtend uitkijkt naar de komst van haar geliefde en de laatstgenoemde haar
zomerliefde al lang is vergeten. Mariam verandert haar naam in Mara en ontworstelt
zich aan familiedruk en –tradities; keert deze zelfs volledig de rug toe. Mina daarentegen
staat op het punt tegen haar wil uitgehuwelijkt te worden – net zoals Julia – aan een man
van wie ze niet houdt.
§5

HET DUBBELGANGERSMOTIEF

Mariam is het hoofdpersonage in Vrouwland, bij haar ligt het zwaartepunt van de roman;
niet alleen omdat het vertelperspectief of de focalisatie langdurig bij haar ligt, maar ook
omdat zij het meest uitgewerkte personage vormt – ze maakt een ontwikkeling door.
Mariam heeft zich in de jaren die volgen op de zomervakantie met Younes, ontwikkeld
tot een vrijgevochten (Westerse) carrièrevrouw. Zoals de islam en bepaalde vormen van
(een specifiek Marokkaanse beleving van) spiritualiteit voor het personage Faïza, een
Marokkaans meisje dat uit hetzelfde dorp komt als Younes, het enige houvast zijn,
beschouwt Mariam deze als een verstikkend keurslijf.432 In Mariams optiek moet ze om
echt succesvol te worden haar Marokkaanse identiteit en cultuur ver achter zich laten;
deze zelfs volledig de rug toe keren.

432

Cf. Berghmans, Eva. 2007. Op. cit.
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Wat […] belangrijk is, is dat wanneer je echt vrij wilt zijn, familiebanden en godsdienst niet echt
bevorderlijk zijn voor je persoonlijke ontwikkeling. Ik ben ervan overtuigd dat je niet echt vooruit
kunt komen als je niet definitief breekt met je gemeenschap, een gemeenschap die de
verpersoonlijking is van marginaliteit, van holle armoede. Armoede in de ruimste betekenis van het
woord, arm op alle mogelijke vlakken.
We komen er nooit uit.
We zijn met te veel in de marginaliteit en we zitten er al zo lang in dat we diegenen die zichzelf eruit
willen werken, met man en macht naar beneden trekken. (p.89) 433

Mariam besluit haar naam te wijzigen in Mara, wat gezien kan worden als een leidmotief
in de roman. Het geeft uitdrukking aan het motto dat Mara hanteert: ‘Breek met je
gemeenschap, want die gemeenschap is de marginaliteit.’434 Door het kiezen van een
andere voornaam neemt Mariam afstand van haar verleden, sterker nog, het is een vorm
van agency waarmee ze haar afkomst verloochent. In een interview becommentarieert
Lamrabet deze naamsverandering zelf als volgt: Mara zou je kunnen zien als een vrouw
die ‘in de val [trapt] die onze tijd typeert: ze ziet de wereld zwart-wit. Mara denkt dat ze
moet kiezen. Ze wist haar thuiscultuur uit haar systeem. Daarmee negeert ze wie ze
is.’435
De naamsverandering is veelbetekenend; niet alleen omdat deze symbool staat
voor het afwerpen van een ‘aangeboren maar ongewenste identiteit’ (p.90) en het
aannemen van een andere, westerse identiteit, maar ook vanwege de Arabische én
Bijbelse betekenis. De vertaling van het Arabische woord ‘marra’ is bitter,436 en in de
Bijbel staat Mara eveneens voor ‘de bittere’. ‘Maar ze zei tegen hen: “Noem me niet
Noömi, noem me Mara, want de Ontzagwekkende heeft mijn lot zeer bitter gemaakt.”’
(Ruth 1:20)437 Dit Bijbelverhaal gaat ook over een vrouw die moet aarden in een ander
land, een migrant met andere woorden.
Door het aannemen van deze nieuwe naam meet de hoofdpersoon zich een
nieuwe identiteit aan en daarmee treedt ook een verdubbeling op van het personage

In romein geplaatst door de auteur, MN.(De tekst in de roman is gecursiveerd.)
Cf. Ducal, Charles. 2007. Op. cit.
435 Rachida Lamrabet in: Berghmans, Eva. 2007. Op cit.
436 Met dank aan Fouad Laroui voor de vertaling.
437 Ruth 1: Noömi, ‘de lieflijke’ of ‘de gelukkige’, trekt met haar gezin vanuit Juda naar Moab omdat er in
Juda een hongersnood is. In Moab verliest ze echter haar man en twee zonen na verloop van tijd; nu heeft
ze alleen nog haar Moabitische schoondochters. Wanneer de hongersnood voorbij is in Juda keert Noömi
samen met haar schoondochters terug. Op aandringen van Noömi keert één van hen terug naar Moab, de
ander (Ruth) wil van geen wijken weten. Noömi vindt dat ze haar naam geen eer aandoet en dat Mara, ‘de
bittere’, toepasselijker zou zijn.
433
434
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Mariam. Deze verdwijnt als het ware naar de achtergrond om plaats te maken voor de
nieuwe, onafhankelijke Mara. Het motief van de dubbelganger is een klassiek literair
gegeven dat vooral sterk vertegenwoordigd is in de fantastische literatuur van de laatromantiek in de negentiende eeuw.
Zowel Cynthia Wong als Hamid Naficy hebben gewezen op de aanwezigheid van
het dubbelgangersmotief in de hedendaagse migrantenliteratuur en –film.438 In haar
studie over de hedendaagse Chinees-Amerikaanse roman Reading Asian American
Literature; From Necessity to Extravagance probeert Wong deze nieuwe vorm van de
dubbelganger te definiëren. Zij geeft daarbij aan dat het psychische proces van
zelfontkenning een centrale rol speelt in de vorming van de dubbelganger.439
Laatstgenoemde wordt gecreëerd door onderdrukking en projectie, door middel van een
afweermechanisme dat omschreven kan worden als splitsing, dissociatie, decompositie
of fragmentatie. In dit proces is sprake van een identiteitscrisis met een gebrek aan
zelfacceptatie of zelfkennis: het gedeelte van ‘het zelf’ dat wordt ontkend door het
‘bewuste ego’, wordt een ‘extern figuur’ dat de protagonist onverklaarbaar of
disproportioneel sterk in de greep houdt. Het kan bijvoorbeeld betrekking hebben op
‘vervreemding’ en verlies van het ‘zelfgevoel’ die het gevolg kunnen zijn van
ontworteling en migratie. Clifford Hallams omschrijving van de dubbelganger (in Wong,
1993: 83) sluit goed aan bij de afsplitsing (Mariam) van het hoofdpersonage Mara in
Vrouwland: de ‘double’ is een ‘verborgen (onderdrukt) zelf’ van een individu waar hij
‘zich niet mee kan vereenzelvigen’; de ‘double’ vertegenwoordigt een ‘verloren,
verborgen, of ontkend deel van de persoonlijkheid’.440
Robert Rogers onderscheidt in The Double in Literature (1970) vier
dubbelgangerstypes: 1) ‘the mirror image’; 2) ‘the secret sharer’; 3) ‘the opposing self’;
en 4) ‘the fair maiden vs. the femme fatale’. In Vrouwland vind je ‘the opposing self’ terug
in het personage van Mariam, dat door Mara bewust wordt afgesplitst. De status van
deze dubbelganger is niet die van een afzonderlijk, autonoom personage maar meer

Cf. Naficy, Hamid. 2001. An Accented Cinema. Exilic and Diasporic Filmmaking. Princeton NJ: Princeton
University Press, 269-271; Wong, Sau-ling Cynthia. 1993. Reading Asian American Literature. From
Necessity to Extravagance. Chapter II (‘Encounters with the Racial Shadow.’) Princeton (NJ): Princeton
University Press, 77-117.
439 Het psychische proces van zelfontkenning is precies wat ‘de double’ onderscheidt van een zogenaamde
‘foil’: ‘a character contrasting with the protagonist but functioning more as a literary device than a
concretization of psychodynamics’. (Eder. 1978, geciteerd door Wong. 1993. Op. cit., 83).
440 Hallam, Clifford. 1980. ‘The Double as Incomplete Self: Toward a Definition of Doppelgänger’, geciteerd
door Wong, 1993. Op. cit., 83.
438
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‘schimmig en dubbelzinnig’. (Wong 1993: 83) In het vervolg van het verhaal ervaart
Mara echter dat het ‘uitwissen van haar thuiscultuur’ haar in de ogen van haar Belgische
landgenoten allerminst tot ‘één van hen’ bestempelt. Ze stapt de politiek in op
uitnodiging van een grote politieke partij. Twee jaar later prijkt ze op reuzegrote affiches
in de stad – met de slogan: ‘Breng meer kleur in je stem’, als een ‘toonbeeld van
geïntegreerde allochtone geslaagdheid’.441 Na de verkiezingen ontdekt ze dat ze als een
‘excuustruus’ of ‘troetel-Marokkaan’ is gebruikt om zo veel mogelijk stemmen binnen te
halen. De ‘politieke partij positioneert [haar] als “etnische” kandidaat’ en ze beseft
‘wrang genoeg, dat haar grootste marktwaarde ligt in haar afkomst.’442 Haar uitspraken
over de gelijkheid tussen mannen en vrouwen en het dragen van een hoofddoek – soms
uit hun verband gerukt – worden niet door iedereen gewaardeerd (lees: een bepaald
deel van de moslimgemeenschap); ze ontvangt haatmail, zeer boze telefoontjes en een
dreigbrief. Het eindresultaat is dat ‘ze wordt geparkeerd in een schaduwfunctie’.443
‘Verzet of berusting. Dat had voor haar een wereld van verschil uitgemaakt. Alles
of niets. Maar maakte het werkelijk iets uit?’ (p.236) Mara kiest voor verzet – verzet
tegen haar roots, haar Marokkaanse achtergrond – maar komt er langzaamaan achter
dat een totale ontkenning van haar afkomst, ook niet het gewenste resultaat oplevert.
Zolang Belgen de Marokkaanse gemeenschap als de Ander blijven zien, heeft het
afzweren van de eigen, Marokkaanse identiteit geen enkel effect. Wat Mara weigert in te
zien is dat ze in de ogen van de anderen nooit net als hen, de Belgen, ‘de anderen’, zal
zijn. Haar verzet breekt en het besef van de onmogelijkheid van haar streven dringt
volledig door op het moment dat Mara naar haar eigen spiegelbeeld kijkt:
Mara bekeek zichzelf in de spiegel van de kleerkast. […] Ze was niet blank, en dat was tot nader
order nog steeds het sterkste criterium om voor een Europese door te gaan. Het was sterker nog
dan haar verkregen nationaliteit, en sterker dan haar verlichte opvattingen, die ze indien nodig
vloeiend in drie Europese talen kon uiteenzetten. Daar in de spiegel keek Mariam Lamkaddem
haar triomfantelijk aan ‘Ik kleef op je huid, Mara.’ (p.126)

Cf. Jacobs, Herman. 2008 (12 maart). ‘Rachida Lamrabet – Vrouwland.’ Knack.be. Web:
http://www.knack.be/nieuws/boeken/rachida-lamrabet-vrouwland/article-normal-6653.html (31-082015).
442 Niekerk, Annemarié van. 2007. Op. cit.
443 Cf. Bassant, Patrick. 2008 (14 januari). ‘Vrouwland, Rachida Lamrabet.’ (Literair Vlaanderen.) Literair
Nederland (de website wordt gesubsidieerd door het Nederlands Letterenfonds). Web:
http://www.literairnederland.nl/2008/01/14/2531/ (21 juli 2010)
441
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Door de naamsverandering projecteert Mara, zoals hiervoor al aangegeven, het
onwenselijke van haar eigen zijn op een ‘double’: Mariam. Cynthia Wong omschrijft de
‘double’ als ‘symptomatic of a crisis in self-acceptance and self-knowledge: part of the
self, denied recognition by the conscious ego, emerges as an external figure exerting a
hold over the protagonist that seems disproportionate to provocation or inexplicable by
everyday logic.’444 Hamid Naficy definieert personen of personages met een ‘double’ als
‘liminars […] haunted by a profound dissonance between inside and outside. Their
insides may feel ambivalent and unstable as they shift and waver between multiple selfperceptions, identities, and cultures, while on the outside their bodies may give the
impression of self-containment, stability, and cohesiveness.445
De oorspronkelijke naam van de hoofdpersoon, Mariam, staat voor de
Marokkaanse identiteit en cultuur, voor traditie en religie, voor alles wat zij, de
‘vrijgevochten’ Mara als verstikkend, conservatief en achtergesteld beschouwt. Of is het
wellicht juister om te stellen dat zij zwicht onder het juk van en toegeeft aan de
Westerse samenleving waarin ze zich bevindt? Want, zoals Cynthia Wong het stelt, ‘om
geaccepteerd te worden in een racistische gemeenschap, moet men eerst een wezenlijk
deel van zichzelf afwijzen’.446 Een deel van haarzelf, het onwenselijke deel, daar neemt
Mara afstand van, ze verloochent het, maar in wezen is het een onlosmakelijk deel. Hoe
kan je iets vervreemdbaar maken, ‘ wat, in feite, letterlijk onvervreemdbaar is’? 447 De
‘double’, of specifieker ‘racial shadow’ – de term die Wong introduceert – vormt een
totale ontkenning van je eigen zijn en dat ‘creëert een niet te dichten gat in het diepste
binnenste van iemands zijn’.448
For the subject to operate efficiently as an instrument of white supremacy, [s]he is conditioned to
accept and live in a state of euphemized self-contempt. This self-contempt itself is nothing more
than the subject’s acceptance of white standards of objectivity, beauty, behavior, and achievement
as being morally absolute, and his acknowledgment of the fact that, because he is not white, he
can never fully measure up to white standards.’449

Wong, Sau-ling Cynthia. 1993. Op. cit., 82.
Naficy, Hamid. 2001. Op. cit., 274.
446 ‘to become acceptable to a racist society, one must first reject an integral part of oneself’.(Wong 1993:
77)
447 ‘what is, in fact, literally inalienable’. (Wong 1993: 78)
448 ‘creates an unfillable hole in the very core of one’s being’. creates an unfillable hole in the very core of
one’s being’. (Wong 1993: 77)
449 Chin, Frank & Jeffery Paul Chan. 1972. ‘Racist Love’, geciteerd door Wong, 1993: 77.
444
445
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Mara wordt als instrument ingezet bij de verkiezingen en dient als lokaas, als een
troetel-Marokkaan, voor electoraal gewin, en – zodra ze dat doel niet meer kan dienen,
wordt ze in een onbenullige functie ‘weggeparkeerd’.
‘Manieren kunnen worden veranderd, maar huidskleur niet’,450 zo ervaart Mara;
haar afkomst ‘kleeft’ tenslotte op haar huid. Zolang racisme, discriminatie en zelfs
etnische verzuiling in een maatschappij niet volledig de rug zijn toegekeerd, zal het voor
migranten moeilijk zijn om zich een volwaardig lid van die samenleving te voelen. Wat
Wong zegt over de protagonist in Maxine Hong Kingstons The Woman Warrior (1975)
gaat net zo goed op voor Mara in Vrouwland:
Even though the protagonist has “invented an American-feminine speaking personality,” and even
if, in cultural sense, she continues to adopt “mainstream” ways, she will never be accepted as a
member of the dominant group. Being of Chinese descent, she will always be Other. (89)

De blik van deze ‘dominant group’ fixeert je, daar kom je niet van los, zoals Frantz Fanon
aangeeft in zijn vermaarde essay ‘The Fact of Blackness’: ‘For not only must the black
man be black; he must be black in relation to the white man.’451 Met andere woorden:
wit is de norm en iedere andere huidskleur wordt daar tegen afgezet, heeft alleen
betekenis in relatie tot ‘wit’.
In het slotstuk van Vrouwland gaat Mara samen met haar broer Marwan naar
Marokko, naar het dorp Aïn Zohra en Madran, waar ze respectievelijk hun familie en de
moeder van Younes bezoeken. Deze tocht symboliseert een terugkeer naar, of beter een
schuchtere hereniging van de verwesterde, zelfstandige Mara met de vrouw van
Marokkaanse afkomst, Mariam, die ze ooit was. Een soort thuiskomen, letterlijk en
figuurlijk. De oplossing van Mara’s identiteitsprobleem is noch gelegen in het afzweren
van haar Marokkaanse wortels, noch in een totale verwerping van haar Belgische
omgeving. De oplossing voor dit probleem is gelegen in het creëren van een stabiel
zelfbeeld waarin haar Belgische en haar Marokkaanse zelf met elkaar in evenwicht
zijn.452

‘Manners can be changed, but not skin color’. (Wong 1993: 90)
Fanon, Frantz. 1968. ‘The Fact of Blackness.’ Black Skin, White Masks. New York: Grove Press, 110.
452 Cf. Wong 1993: 90.
450
451

163

LITERAIRE GRENSBEWEGINGEN

§ 5.1 HERIJKING TERMINOLOGIE VAN DE DOUBLE
Zou Faïza, een personage in Vrouwland, kunnen worden beschouwd als een ‘diluted
version of the racial shadow’, als een wat verzwakte vorm daarvan (Wong 1993:96)?
Mara’s zelfbeeld staat ver af van waar Faïza voor staat: het traditionele Marokkaanse
meisje dat in een dorp in het Rifgebied opgroeit waarin religie, djinns en onderdanigheid
een belangrijke rol spelen. Juist omdat Faïza zó ver afstaat van de Westerse,
geëmancipeerde vrouw die Mara, in haar eigen visie, belichaamt, identificeert zij zich
totaal niet met het Marokkaanse meisje en voelt ze ook niet zozeer de behoefte om zich
tegen haar af te zetten. Bovendien bevindt Mara zich in een andere fase wanneer ze
Faïza ontmoet; ze realiseert zich dat iedereen in belangrijke mate wordt
geconditioneerd door zijn geschiedenis en omgeving. Als de geschiedenis een andere
loop had gehad, wanneer Mara niet zou zijn grootgebracht in België, maar in Marokko,
had zíj Faïza kunnen zijn.
Een meer aannemelijke stelling zou dan ook zijn dat het personage Faïza niet
zozeer fungeert als een afsplitsing (‘racial shadow’), maar als foil (Wong in navolging van
Eder: 83), een karakter dat als tegenpool van de protagonist de specifieke
eigenschappen van deze hoofdpersoon beter doet uitkomen. De ‘double’ (of ‘racial
shadow’) is, zoals eerder vermeld, altijd het resultaat van zelfontkenning en projectie en
dat psychische proces is niet aanwezig in de roman wanneer Mara met Faïza in contact
komt. Bij de ‘diluted racial shadow’ is dit proces ook aanwezig te zijn, maar met dit
verschil dat het personage in kwestie niet zozeer zélf de veroorzaker is van het proces
van afsplitsen; dat proces wordt door een derde op gang gebracht die het personage
associeert met een ongewenst ‘spiegel’-beeld: een weergave van hoe de buitenwereld je
percipieert. Faïza wordt niet aan Mara gespiegeld, niet door andere personages en niet
door Mara zelf. Ze staat daarvoor té ver van Mara af; in feite vormt ze een absolute
tegenpool van de Westerse, onafhankelijke vrouw die Mara vertegenwoordigt, door haar
lot in de handen van anderen te leggen, terwijl laatstgenoemde juist het heft in eigen
handen neemt. Kortom, Faïza kan het best als foil gezien worden.
Het gebruik van het dubbelgangersmotief in Lamrabet’s Vrouwland kan worden
vergeleken met dat in Marion Bloems Geen gewoon Indisch meisje (1983). Hoewel deze
roman binnen de Nederlandse context tot de zogenaamde Indische letterkunde wordt
gerekend, is het internationaal gezien en in vergelijking met de romans van Hong
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Kingston en Lamrabet plausibel om deze tekst zowel als postkoloniaal als onderdeel van
migrantenliteratuur op te vatten. Het hoofdpersonage in deze roman creëert een
dubbele persoonlijkheid die ze de zusjes Sonja en Zon noemt. Deze Sonja-Zonconstructie symboliseert haar eigen identiteitsstrijd: de manifestatie van de gescheiden
werelden van Oost en West in één persoon. Sonja vertegenwoordigt haar westerse,
Nederlandse kant; Zon haar Indische kant. Ook zij wordt zich pijnlijk bewust van de blik
van de ander. Sonja ziet zich zichzelf als Nederlandse, maar de kleur van haar huid
‘verraadt’ haar afkomst, zoals haar moeder haar fijntjes duidelijk maakt. De nu volgende
passage vertoont een treffende overeenkomst met de spiegelbeeldscène in Vrouwland
waarin Mara met de neus op de feiten wordt gedrukt: haar donkere huidskleur. Wél met
dit verschil dat voor Sonja dit een ‘bewustwordingsmoment’ vormt, en dat Mara meer
een gevoel van moedeloosheid heeft, weer een pijnlijke bevestiging krijgt van ‘er niet bij
horen’ en het gevoel ‘er nooit bij te zullen horen’, en de waarheid onder ogen moet zien.
‘Wat ben je zelf dan? Kijk in de spiegel,’ lachte mijn moeder spottend […] ‘Denk je soms dat je
blank bent omdat je toevallig hier geboren bent? Sonja had niet willen kijken in de spiegel die ze
mij voorhield, uit angst dat ze mij niet, zoals vaak, pestte, maar dat ze meende wat ze zei. Ik rende
niet meer. Ik kroop. Ik ben bruin, ik ben bruin, ik ben bruin. Ik trek aan de huid van mijn hand,
wrijf, bijt. Ik ben niet vies.453

Meestal is de dubbelganger, het deel van een personage dat onderdrukt of ontkend
wordt, in de klassieke literatuur van de romantiek een duister figuur, onaangepast met
ontoelaatbaar gedrag. Mariams gedrag wordt door Mara als ongewenst, ongeassimileerd
bestempeld, enkel en alleen omdat ze zich ‘Marokkaans’ gedraagt, niet omdat ze zich
met illegale praktijken bezighoudt of zich buiten wettelijke kaders begeeft. Anders dan
in de traditionele, negentiende-eeuwse verschijningsvorm van de dubbelganger, is er in
de moderne variant dus niet per se sprake van iets dat unheimlich is of angst aanjaagt.
Een personage zoals Mara, een zeer geïntegreerde vrouw van Marokkaanse origine, dat
door haar verleden, door haar dubbelganger (Mariam) constant wordt gekweld, vraagt
om een herdefiniëring, of om een bredere interpretatie van de term ‘double’, aangezien
haar ‘racial shadow’ een subtype vormt van de traditionele ‘double’. In navolging van
Cynthia Wong die een herijking van deze term voorstelt voor Aziatisch-Amerikaanse

453

Bloem, Marion. 2006. Geen gewoon Indisch meisje. Amsterdam: Uitgeverij Maarten Muntinga, 24.
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literatuur, zou ik deze willen introduceren voor Nederlandstalige Marokkaanse
literatuur en voor minority literature of migrantenliteratuur in het algemeen.
§6

VROUWLAND VERSUS MANLAND

Younes is zo verliefd op Mariam dat hij alle waarschuwingen van zijn vrienden in de
wind slaat. Eén van hen, Abdelkader – Younes’ neef – waarschuwt hem voor de
geëmancipeerde, zelfstandige vrouwen in Europa. De rollen worden daar omgedraaid in
zijn optiek; het eerste wat Mariam hem zal hebben te melden, zal zijn:
Dit is mijn land, ik heb je hiernaartoe gebracht, dus zwijg en volg, en als je durft te protesteren laat
ik je je papieren afnemen en stuur ik je per retour terug naar waar je vandaan komt. Je gaat niet
naar België of Nederland, je gaat naar Vrouwland. Daar is zij de baas en jij de schmet, de loser.
(p.31)

De titel van Lamrabets romandebuut Vrouwland, kan gezien worden als een manier om
de mannendominantie, de patriarchale samenleving zoals die nog op het platteland van
Marokko bestaat, te deconstrueren. ‘Vrouwland’ staat dus voor België, voor Europa in
algemene zin, dat in principe gelijke kansen biedt aan mannen en vrouwen om zich te
ontwikkelen. Abdelkader vraagt zich hardop af wat Younes bezielt: ‘Welke vent
aanvaardt onderdanigheid? Heel even serieus nu, jij bent dus bereid om voor Europa je
waardigheid te verpatsen?’ Younes antwoordt dat het hem niet om Europa gaat, maar
om Mariam. Dat gelooft niemand; Mariam, dat is ‘een wandelend Europees paspoort’.
(p.31) In Bruiloft aan zee van Abdelkader Benali wordt deze angst voor de tanende
mannendominantie in Europa op soortgelijke wijze aangehaald. Wanneer een van de
personages, Mosa, op het punt staat te trouwen met Rebekka, een NederlandsMarokkaanse, wordt hij gewaarschuwd door een Marokkaanse taxichauffeur:
Je wilt dus tóch naar dat Europa, jij goeie gek. Goed: je trouwt met een meisje dat je naar ’Ollanda
zal brengen en deze streek mag dan wel hek-o-hek, zozo zijn maar voor geen geld zou ik naar een
streek gaan waar de vrouw de baas over je is en met haar voeten op je trapt. 454

De titel van de debuutroman van de Catalaans-Marokkaanse Najat El Hachmi, L’últim
patriarca (De laatste patriarch, 2008), speelt ook met de spanning rondom de zich
454

Benali, Abdelkader. 2001. Bruiloft aan zee. [Amsterdam]: Pandora (Uitgeverij Contact), 41.
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afbrokkelende patriarchaal gestructureerde samenleving. Tijdens de opvoeding van
Mimoun, later de patriarch in de roman, worden zijn woede-uitbarstingen geaccepteerd
en wordt hij vertroeteld door zijn oudere zussen en zijn moeder, wat tot gevolg heeft dat
hij emotioneel gezien geen volwassen man wordt; ook niet (of juist niet) in een nieuwe
omgeving als Catalonië, waar hij naartoe emigreert en waar hij merkt dat zijn
patriarchale autoriteit vermindert, mede onder invloed van de vervreemding in een
andere cultuur.
Khalid Zekri geeft aan dat ‘het masculiene personage in de Marokkaanse roman
zich onder het juk voegt van zijn cultuur die de masculiene dominantie uitdraagt’. 455 In
de bovengenoemde romans van schrijfsters van Marokkaanse origine verschijnt dit
masculiene personage meerdere malen ten tonele, waarbij duidelijk wordt dat migratie
tevens het einde kan inluiden van de traditionele, patriarchale verhoudingen, zoals die
nog altijd bestaan in de minder ontwikkelde delen van het Marokkaanse platteland.
In Bouazza’s Paravion is er ook sprake van verlies van patriarchale autoriteit. De
mannen die geëmigreerd zijn naar Paravion hebben moeite met de andere normen en
waarden die heersen in het nieuwe land en doen de mannen terugverlangen naar de
autoriteit en de superioriteit die ze als vanzelfsprekend hadden in hun land van afkomst.
Ze voelen zich niet langer erkend en gewaardeerd, wat resulteert in een gevoel van
nutteloosheid.
Het was de weemoed van een bestaan in een wereld die zonder hen was ontstaan en waarin hun
aanwezigheid de noodzakelijkheid had verloren. Of anders gezegd: het leven verliep hier op een
manier waarover zij geen zeggenschap hadden. Dingen liepen anders dan zij zouden willen. Zij
hadden geen autoriteit, er was geen erkenning voor hun mannelijkheid, het natuurlijke overwicht
van hun kunne ging hier verloren.456

Vrouwland telt een aantal passages waarin de kwestie van gender duidelijk naar voren
komt. Een mooie illustratie vormt de discussie – onder invloed van verschillende
culturele opvattingen – die Younes met Mariam heeft over de wens kinderen te krijgen.
In deze scène vertegenwoordigt Younes de traditionele Marokkaan en Mariam de
geëmancipeerde Vlaams-Marokkaanse die in Europa is opgegroeid. Younes vraagt
tijdens de zomervakantie in Saïdia:
‘[L]e personnage masculin dans le roman marocain reste sous le joug de sa culture qui institue la
domination masculine.’ Zekri, Khalid.2006. Fictions du réel. Modernité romanesque et écriture du réel au
Maroc 1990-2006. Parijs: L’Harmattan, 155.
456 Bouazza, Hafid. 2004. Paravion. Amsterdam: Prometheus, 151.
455
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‘Hoeveel kinderen wil je, Mariam?’
‘Hoezo, hoeveel kinderen? Moet je niet eerst vragen of ik wel kinderen wil?
‘O sorry, ik vergat even dat het leven geen vanzelfsprekendheid is in Europa. Alles wordt in twijfel
getrokken, alles is een vraagteken.’
‘Dat heeft niets te maken met Europa, Younes, dat heeft te maken met de denkende vrije mens, en
die is universeel.’ (p.29)

Mariam wil niet in de val trappen van een patriarchaal georiënteerde samenleving die de
rol van vrouwen beperkt tot het trouwen met een geschikte partner en het krijgen en
opvoeden van kinderen. Zo’n patriarchale maatschappij die aan de vrouw deze
traditionele rol toebedeeld en haar als waarborg ziet voor de ‘(reproduction of) the
nation’ is verstikkend voor de ontwikkeling van vrouwen. Younes ziet het krijgen van
kinderen als het lot van vrouwen, als hun natuurlijke en enige levensvervulling. Mariam
daarentegen gaat uit van de gedachte dat het krijgen van kinderen voor vrouwen een
persoonlijke keuze is. Een keuze die voortvloeit uit het feit dat vrouwen in de moderne,
geïndustrialiseerde wereld zeggenschap hebben over hun eigen voortplanting. Maar,
zoals Patricia Pisters illustreert aan de hand van enkele voorbeelden uit de hedendaagse
Marokkaanse cinema, ook bij vrouwen die zich in een zwakke, ondergeschikte positie
bevinden, kan de weigering kinderen te krijgen worden uitgelegd als een vorm van
agency.457
[The] refusal to marry and have children is a literal creation of a […] body that refuses the
designated functions of the female body: the reproduction of life. This refusal of the normal
functions of the feminine body is, paradoxically enough, the initial act of becoming-woman. At the
same time as the reproduction of the body is refused, the reproduction of dominant and
patriarchal history is refused. The paradox is that reproduction is refused not in order to
extinguish the nation, but precisely to open it up to the future, creating new possibilities for a less
constrained life.458

Het personage Faïza daarentegen, kan zichzelf niet anders voorstellen dan in de
traditionele rol van vrouwen die de keuze voor huwelijk en kinderen in het leven als een
fait accompli beschouwen. Ze heeft dan ook het gevoel dat ze geen richting meer kan

Pisters, Patrica. 2007. ‘Refusal of Reproduction: Paradoxes of Becoming. Woman in Transnational
Moroccan Filmmaking.’ In: K. Marciniak, A. Imre & Á. O’healy (red.) Transnational Feminism in Film and
Media. New York: Palgrave Macmillan, 71-92.
458 Ibidem, 81.
457
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geven aan haar leven wanneer ze over de dood van Younes hoort. Dit bestempelt haar
tevens tot de directe tegenpool van Mariam in de roman en bevestigt mijn eerdere
stelling dat dit personage in het verhaal wellicht niet zozeer fungeert als een afsplitsing
(racial shadow) van de protagonist (want in dit opzicht lijkt Faïza geen uitdrukking te
geven aan een ‘gedeelte van “het zelf” dat wordt ontkend door het “bewuste ego”
(Wong:82)), maar als foil, een karakter dat de specifieke eigenschappen van de
hoofdpersoon beter doet uitkomen. Faïza laat echter niet meteen blijken dat dit nieuws
zo’n impact op haar heeft en helpt de moeder van Younes met de ontvangst van alle
mensen die langskomen om een blijk van medeleven te geven.
Faïza ruimde in stilte op terwijl ze alles had willen stukslaan en had willen uitroepen: ‘Hij heeft
mij benadeeld! Hij heeft mij pijn gedaan! Ik wens hem de hel toe! Ik hield van hem, maar hij
verkoos de dood. Hij ontnam me alles, hij ontnam me alles! (p.42)

Bovenstaand citaat geeft duidelijk uitdrukking aan het feit dat Faïza haar lot in de
handen van anderen legt en geen eigen onafhankelijke koers in het leven vaart.
Faïza komt uit hetzelfde dorp als Younes en is sinds lange tijd heimelijk verliefd
geweest op hem. Via haar krijgen we een traditioneel dan wel een stereotiep exotisch
beeld van Marokko voorgeschoteld, waarin religie, daaraan gerelateerde gebruiken,
djinns, afhankelijkheid en dienstbaarheid aan de orde van de dag zijn. Ze
vertegenwoordigt een traditioneel Marokkaans meisje en vormt op deze wijze ook een
tegenpool van de verwesterde, geëmancipeerde Mariam/Mara. Lamrabet laat
verschillende vrouwen de revue passeren en geeft zo geen eenzijdig beeld maar een
palet van veelstemmigheid.
Deze heterogeniteit in de representatie van vrouwen wordt door Patricia Pisters,
in navolging van Teresa de Lauretis, benadrukt als zij betoogt dat ‘de Vrouw’ niet langer
als een universele categorie wordt gezien. ‘[T]here is now an emphasis on the particular
differences among and within women.’459
For there are, after all, different histories of women. There are women who masquerade and
women who wear the veil; women invisible to men, in their society, but also women who are
invisible to other women, in our society.460

459
460

Ibidem, 74.
Lauretis, Teresa de. 2000, geciteerd door Patrica Pisters. 2007. Op. cit., 74.
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Immers, net zomin er sprake is van de migrant, is er sprake van de Marokkaanse vrouw.
§7

MAGISCH REALISME

In Vrouwland kunnen we een verhaallijn ontwaren waarin kenmerken van het magisch
realisme verwerkt zijn. Het magisch realisme kwam vooral in de belangstelling te staan
naar aanleiding van de succesvolle internationale doorbraak van de LatijnsAmerikaanse schrijvers in de jaren zestig van de vorige eeuw. Inmiddels maakt het ook
een belangrijk bestanddeel uit van literaire teksten die als ‘postkoloniaal’ kunnen
worden bestempeld met als wellicht het meest bekende voorbeeld Midnights Children
(1980) van Salman Rushdie, maar ook in het werk van verschillende schrijvers van
Marokkaanse origine speelt het een rol, zoals in Tahar Ben Jellouns L’Enfant de sable
(The Sand Child, 1985) en Abdelkader Benali’s Bruiloft aan zee (1996). Het kenmerkende
van dit genre is dat ‘het magische’ niet in een afzonderlijke wereld van magie wordt
geplaatst; de lezer wordt geconfronteerd met een wereld waarin het magische en het
werkelijke ofwel het realistische, hand in hand gaan. De magische elementen worden
opgevat als integraal deel uitmakend van de alledaagse werkelijkheid en worden aldus
aan de lezer gepresenteerd.461
Met de wereldwijde opkomst werden tegelijkertijd andere elementen van het
genre belicht. Aanvankelijk was men louter gericht op het magisch realisme dat als een
soort schrijverstechniek kan worden toegepast, later – in de jaren 80 – was men meer
gericht op de manier waarop het genre sociale praktijken en bepaalde ideologieën of
engagement kan aansnijden. Ook werd er een verband gelegd tussen magisch realisme
en

elementen

gerelateerd

aan

postkoloniale

theorie.462

In

1988

schreef

literatuurwetenschapper Stephen Slemon bijvoorbeeld het artikel ‘Magic Realism as
Post-Colonial Discourse’.463 Later, in 1995, noemde Homi Bhabha in Nation and
Narration magisch realisme ‘the literary language of the emergent postcolonial
world’.464 Schrijfster en literatuurwetenschapper Elleke Boehmer beaamt dat magisch
realisme bij uitstek geschikt is om uitdrukking te geven aan ‘a world fissured, distorted
Hart, Stephen M. & Wen-chin Ouyang. 2005. A Companion to Magical Realism. Woodbridge: Tamesis, 4
Cf. Ibidem, 5-6.
463 Herdrukt in: Slemon, Stehpen. 1995. Magical Realism: Theory, History, Community. Lois Parkinson
Zamora & Wendy B. Faris (red.) Durham, NC: Duke University Press, 407-26.
464 Bhabha, Homi. 1995. Nation and Narration, geciteerd door Stephen M. Hart & Wen-chin Ouyang. 2005.
Op. cit., 1.
461
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and made incredible by cultural clash and displacement’. In haar opinie is de opkomst
van ‘postcolonial migrant writing in English’ zo nauw verbonden met het voortdurende
succes van (verschillende benaderingen van) het genre magische realisme dat deze twee
stromingen haast onlosmakelijk met elkaar verbonden lijken.
Like the Latin Americans, they [postcolonial writers in English] combine the supernatural with
legend and imagery derived from colonialist cultures to represent societies which have been
repeatedly unsettled by invasion, occupation, and political corruption. Magic effects, therefore, are
used at once to convey and indict the follies of both empire and its aftermath. 465

Rachida Lamrabet is geen postkoloniale schrijfster in strikte zin, aangezien België, het
land waar ze is opgegroeid en tot op heden woonachtig is, geen koloniaal verleden heeft
met Marokko, haar geboorteland. Via haar Marokkaanse roots heeft ze echter vrij direct
toegang tot een (post)koloniale geschiedenis; Marokko bestond van 1912 tot 1956 uit
een Spaans en een Frans protectoraat.466 Bovendien behoort zij wél tot de zogenaamde
‘diasporic writers, self-consciously the descendants of migrants, whose work maps a
pathway from displacement to the always qualified decision to belong to their adopted
city or nation’.467 ‘Diasporic writers’ hebben ook te maken met ‘cultural clash and
displacement’ en kunnen in die zin vergeleken worden met postkoloniale schrijvers.
Zoals de aangehaalde citaten van Bhabha en Boehmer hierboven aangeven is
magisch realisme een schrijverstechniek gebleken om een wereld te verbeelden die
verscheurd en verstoord is geraakt door bijvoorbeeld invasie, bezetting en – in het geval
van Lamrabets personage – migratie. We zien dan ook – gedeeltelijk in lijn met Bhabha’s
en Boehmers bevindingen – dat Lamrabet elementen van of gerelateerd aan het magisch
realisme in Vrouwland gebruikt wanneer het verhaal zich richt op Marokko – in de
roman representatief voor het land van herkomst dat met de problematiek van
emigratie heeft te kampen – of wanneer het zicht richt op Marokkaanse personages: met
name in haar beschrijving van het personage Faïza. In de aan haar gewijde (delen van)
hoofdstukken zijn de verwijzingen naar het bovennatuurlijke, het fantastische element
overvloedig aanwezig.

Boehmer, Elleke. 2005. Op. cit., 229.
Het Spaanse koloniale gezag werd in feite pas in 1927 gevestigd na de zogenaamde Rifoorlog (19111927), waarin de Riffijnen zich hevig verzetten tegen de Spaanse overheersing.
467 Boehmer, Elleke. 2005. Op. cit., 256.
465
466
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De naar magisch realisme neigende verhaallijn in Vrouwland begint met een
flashback aan een droom. ‘Faïza vond troost bij de doden’ (p.65) en droomde terwijl ze
op de begraafplaats tussen twee graven in ligt dat ze een ziel wordt ‘die samenvloeide
met de zielen van de doden’.
Alle zielen stroomden de rivier in, die buiten haar oevers dreigde te treden, zoveel waren het er.
[…]
De rivier verbreedde en splitste zich, er kwamen steeds meer zielen bij. De meesten vloeiden in de
rechterarm van de splitsing, een minderheid belandde in de linker terwijl ze een
huiveringwekkend gehuil voortbrachten.
Faïza rilde, maar zij stroomde gelukkig mee de rechterarm van de rivier in. (p.47-48)

In bovenstaande citaat illustreert Lamrabet Faïza’s nauwe contact met de doden en haar
fascinatie met de dood. Volgens haar moeder was Faïza op wonderbaarlijke wijze
verwekt, namelijk dankzij ‘de voorspraak van een dode’, waartoe zij een nacht in een
kamer sliep waar een overledene lag opgebaard, vandaar haar speciale band met de
dood, de doden en ‘het hiernamaals’. (p.64)
De flashback wordt aan de lezer gepresenteerd terwijl Faïza midden in de nacht,
die ‘aan djinns, geesten en andere schepsels [toe hoorde]’ naar het graf van Younes gaat
waar

ze

haar

zielenroerselen

blootgeeft.

(p.49)

Ondanks

de

definitieve

onbereikbaarheid van Younes door zijn verdrinkingsdood in de Middellandse Zee,
vraagt ze hem om met haar te trouwen, want: ‘Echtgenoten blijven voor eeuwig en altijd
bij elkaar, ook in het hiernamaals.’ (p.51)
Djinns maken een onlosmakelijk onderdeel uit van Faïza’s wereld en Lamrabet
brengt ze regelmatig te berde. Faïza gaat naar een rfkih om hem om hulp te vragen. 468
Maar die vraagt zich af of ze haar verstand heeft verloren: wie wil er nu trouwen met
een dode? Hij voegt eraan toe: ‘Ben je soms bezeten van een kwade djinn? A oudoe billah
I mina sjaitan i rajiem!’469 (p.54)
[Faïza’s] ouders lieten een paar amuletten voorschrijven door de rfkih. Faïza moest ze een paar
weken op haar lichaam dragen. Eerst had ze geweigerd, roepend dat ze niet bezeten was, dat ze
niet gek werd, dat ze met rust gelaten wilde worden. Maar […] [ze] gaf schoorvoetend toe en [ze]

Een rfkih is een soort expert van de Koran; hij geeft les aan de jongens op de madrassa, kent de Koran
uit zijn hoofd, alsmede de daarbij behorende jurisprudentie. (Met dank aan Fouad Laroui voor de
toelichting.)
469 Vrije vertaling: ‘Ik zoek mijn toevlucht tot god en drijf de duivel uit.’ (Met dank aan Leila Cherribi voor
de vertaling.)
468
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droeg de drie kleine vierkanten amuletjes samen met een zwarte parel, tegen het boze oog, aan
een rood koord rond haar hals. (p.72)

Uiteindelijk komt Faïza terecht bij Safia Kahina, een vrouw met bijzondere gaven, maar
ook zij kan haar niet helpen. Ze ‘voelt’ dat Younes’ hart aan een andere vrouw van aan de
andere kant van de zee toebehoort. Ze ‘ziet’ een brief waarin een vraag wordt gesteld.
Zolang daar nog geen antwoord op is gegeven, kan Safia niks voor Faïza betekenen. Faïza
zal en moet het antwoord weten op de vraag die Younes stelt. Een welhaast onmogelijke
opgave, daarom besluit ze zelf een schim, een onzichtbare te worden, en te stoppen met
eten; dat zou haar wellicht toegang geven ‘tot de geheimen van de brief’ (p.74).
§ 7.1 DE BRIEF
De brief van Younes vormt in de roman een magische verhaallijn die uiteindelijk voor
een zeer verrassende en miraculeuze ontknoping zorgt. Hij komt op een eveneens
wonderbaarlijke wijze bij Mara terecht, via een sterke man uit Centraal-Afrika die de
zware tocht over de Straat van Gibraltar heeft overleefd. Abdelkader, de neef van
Younes, die inmiddels in Zuid-Spanje woont, vertelt Mara van de dood van Younes. In
eerste instantie reageert ze nogal vlakjes en het nieuws lijkt haar niet te deren.
Desalniettemin gaat het aan haar knagen; ze heeft terugkerende dromen over Younes.
En zij niet alleen: Abdelkader, de sterke Afrikaanse man en Marwan ook. Het lijkt erop
dat Faïza’s wens om met de overleden Younes in de echt te worden verbonden deze
dromen aanwakkert. Ze roept hen als het ware.
Met deze naar magisch realisme neigende verhaallijn onderbreekt Lamrabet de
zakelijke, afstandelijke, realistisch beschreven wereld waarin Mara zich begeeft. Mara is
er niet van overtuigd dat Younes ‘van aan gene zijde’ een boodschap tracht over te
brengen, maar ze besluit toch samen met Marwan een reis te ondernemen naar de plek
waar Younes is aangespoeld. Ze stemt zelfs in als Marwan voorstelt om met de ferry de
zee over te steken naar Marokko, naar het dorp Aïn Zohra en Madran, waar ze
respectievelijk hun familie en de moeder van Younes bezoeken.
Faïza, die inmiddels in slechte fysieke toestand is en volledig bezeten van haar
huwelijkswens, hoort dat de Belgische zomerliefde van Younes in het dorp is geweest. Ze
reist Mara en Marwan achterna, maar ze wordt in een ziekenhuis opgenomen, waar ze
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door een schim of droombeeld van Younes wordt gemaand om naar Safia Kahina, de
mystieke vrouw, te gaan.
Via de ouders van Younes worden de broer en zus op de hoogte gesteld van de
ziekenhuisopname van Faïza en ze zoeken haar op. Het wordt Faïza duidelijk dat Mara
niet van Younes hield en ze weet haar te overtuigen gezamenlijk een bezoek te brengen
aan Safia. Tot ieders verbazing zorgt Safia voor een geheel andere bovennatuurlijke
ontknoping – een zogenaamde deus ex machina – dan verwacht: het diploma van Younes
met de brief op de achterkant verandert op onverklaarbare wijze in een diploma voor
Faïza – waardoor haar leven een nieuwe wending kan nemen.
§ 7.2 HET ORIËNTAALS MAGISCH REALISME
De vraag dringt zich natuurlijk op waarom de auteur in een roman die voor het overige
sterk geëngageerd en realistisch is – het relaas van een volledig geassimileerde VlaamsMarokkaanse vrouw die tegen de vooroordelen van de Westerse maatschappij vecht –
een dergelijke schrijverstechniek, een soort oriëntaals magisch realisme, heeft
toegepast. Boehmer noemt deze benadering van het magisch realisme ‘the take-over of a
colonial style’ die postkoloniale schrijvers zich toe kunnen eigenen.
By mingling the bizarre and the plausible so that they become indistinguishable, postcolonial
writers mimic the colonial explorer’s reliance on fantasy and exaggeration to describe new
worlds. They now demand the prerogative of ‘redreaming’ their own lands. 470

In de eerste plaats, zoals ik al eerder heb aangetoond, fungeert het personage Faïza als
foil ten opzichte van de hoofdpersoon, Mara. Door haar zo ‘oriëntaals’ – in de betekenis
van stereotiep (de Oriënt gezien door de ogen van het Westen) – mogelijk voor te
stellen, komt het ‘westerse’ karakter van Mara des te beter uit. Dat neemt niet weg dat
Lamrabet door deze keuze bijdraagt aan het versterken van een bepaalde vorm van
stereotiep denken over Marokkaanse vrouwen in het algemeen, want ze had van Faïza
natuurlijk ook best een getalenteerde studente kunnen maken of een vrouw die
vanwege de weinige mogelijkheden in haar eigen land, naar Europa probeert te komen.
Laila Lalami portretteert in Hope and Other Dangerous Pursuits wél Marokkaanse
vrouwen die ondanks de moeilijke omstandigheden in hun leven het heft in eigen
470

Boehmer, Elleke. 2005. Op. cit., 236.
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handen nemen. Zo voert ze Faten op, een religieuze studente, die lid is van een
islamitische studentenvereniging en door omstandigheden haar studie niet kan
afmaken. Daarop besluit ze op illegale wijze de Straat van Gibraltar over te steken en in
Spanje haar geluk te beproeven. Naast Faten maken we ook kennis met Halima, die in
een moeilijke scheiding met haar alchoholverslaafde echtgenoot is verwikkeld en
eveneens met haar drie kinderen de overtocht naar Spanje probeert te maken. Ze wordt
echter teruggestuurd door de Spaanse Guardia Civil en probeert in Casablanca als
dagloner in haar onderhoud te voorzien.
Het exotische, oriëntaalse karakter van de beschrijving van Faïza, wordt nog
extra versterkt door het gebruik van Arabische termen en zinsnedes en woorden in het
Marokkaans-Arabisch of Tamazight (Berbers), die overigens niet alleen in de delen
gerelateerd aan Faïza voorkomen. Ook hierin kan men een vorm van oriëntalisering c.q.
zelf-exotisering zien van de kant van de auteur.
In de openingspassage van de roman, die de veelbesproken liefdesbrief van
Younes weergeeft, wordt de oriëntaalse toon meteen gezet door een verwijzing naar de
schrijver en kunstenaar Khalil Gibran: ‘[Hij] had ongelijk, liefde is niet gebaat bij
afstand.’ Deze referentie naar een van oorsprong Arabische schrijver en kunstenaar is
niet alleen een prelude op het liefdesdrama dat zich onvouwt, het heeft ook een zelforiëntaliserende en -exotiserende werking.
Er is één moment in de roman waarin – door middel van een combinatie van
magisch realisme en engagement – de oriëntalisering een duidelijke versterking vormt
van de feministische invalshoek die de roman als geheel karakteriseert, met andere
woorden: hier is de oriëntalisering productief. Het betreft de passage waarin het
diploma van Younes c.q. de liefdesbrief aan Mariam op bovennatuurlijk wijze verandert
in een diploma voor Faïza. Het diploma zet de deur naar (economische) zelfstandigheid,
die keihard was dichtgeslagen, weer op een kier. Hier wordt de magie als een
geïntegreerd deel van de Marokkaanse leefwereld, van de alledaagse realiteit
gepresenteerd (alhoewel de transformatie van liefdesbrief naar diploma wel door
tussenkomst van een mystieke vrouw plaatsvindt); er kan zelfs een verwijzing naar
corruptie – die de Marokkaanse samenleving niet vreemd is – in worden gelezen.
Lamrabet haalt overigens het (zelf-)oriëntaliserende karakter van Vrouwland – of
haar ‘redreaming’ van haar geboorteland, om met de woorden van Boehmer te spreken
– zelf weer onderuit door middel van ironie. Dit zien we bijvoorbeeld in de passage
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waarin de ouders van Faïza in alle staten zijn wanneer ze van haar bizarre trouwplan
horen. Haar moeder slaakt een gil wanneer ze beseft dat het Faïza menens is en valt
bewusteloos neer, ‘waarbij ze met precisie het telefoontafeltje vermeed’ (p.55).
Lamrabet laat hier door een ironische ondertoon blijken dat ze bepaalde gebruiken en
gewoonten in Marokko op de hak neemt. De licht ironische schrijfstijl is in de hele
verhaallijn over Faïza aanwezig; soms op karikaturale wijze, dan weer grotesk en bizar.
De naam ‘Faïza’ staat voor ‘succesvolle vrouw’ en ‘overwinnaar’,471 ‘Mara’
betekent ‘bitter’; dit lijkt wat tegenstrijdig met de archetypes die zij vertegenwoordigen:
de traditionele, afhankelijke vrouw versus de moderne, onafhankelijke vrouw.
Desalniettemin raakt Mara/Mariam het spoor bijster. Zij transformeert van Mara in
Mariam en aan het einde van de roman ontstaat er een soort ‘reünie’ tussen deze twee
personages. Mariam realiseert zich dat het ontkennen van haar ‘zijn’, van haar
Marokkaanse wortels, een averechtse werking heeft.472 Ze moet een manier vinden om
haar twee culturele achtergronden, de Vlaamsen en Marokkaanse, in haar zijn te
incorporeren, te internaliseren; zoals Vlaanderen de Marokkaanse gemeenschap moet
incorporeren en zoals de Vlaamse letteren Vlaams-Marokkaanse schrijvers ín de kern
van deze literatuur moet opnemen.
Als voorlopige conclusie kunnen we vaststellen dat in Vrouwland zowel de
problematiek van de migranten als ook het land van herkomst een essentiële rol
vervullen. Voor wat het eerste betreft gaat het hier om een welbewuste keuze van de
auteur, zoals ik heb laten zien aan de hand van haar eigen uitspraken hierover. Het beeld
dat zij oproept van Marokko, wordt deels gekenmerkt door eenzelfde sociaal
engagement, maar er is deels ook sprake van een vorm van exotisering die enigszins
vergelijkbaar is met de boekomslagen die ik in het eerste deel van dit proefschrift heb
geanalyseerd. Soms, zoals in het voorbeeld van het diploma, wordt het exotische ingezet
als literaire strategie om sociale kritiek uit te oefenen op bepaalde misstanden in
Marokko, maar dit is niet altijd het geval. In het volgende hoofdstuk kom ik hierop
uitvoeriger terug, ook met betrekking tot de wijze waarop Marokko bij Albdiouni wordt
verbeeld.

Met dank aan Fouad Laroui voor de vertaling.
Nijborg, Marjan. 2014 ‘Lamrabet's Vrouwland (Woman Country). The multiple voices of
“Moroccanness”.’ In: F. Laroui & S. van Wesemael (red.), Littératures d'ailleurs et d'aujourd'hui. Léchelle:
Zellige, 129.
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§1

BIOGRAFIE EN INTRODUCTIE DEBUUTROMAN VOYEUR

Naima Albdiouni (Antwerpen, 1981) is geboren en getogen in Vlaanderen, maar verbleef
geruime tijd in Spanje en Marokko om er te studeren en te schrijven. Ze is hispanist en
opgeleid tot vertaalster Frans-Spaans. In 2005 schreef ze een jaar lang columns voor het
Vlaamse dagblad De Standaard onder de titel Te Naima of te laten. In datzelfde jaar was
ze jurylid van de eerste editie van de schrijfwedstrijd ‘Kleur de kunst!’, georganiseerd
door Kif Kif.
Albdiouni debuteerde met het korte verhaal ‘F.’ in Gelezen en goedgekeurd.
Nieuwe verhalen van Vlaamse schrijvers (2005).473 In 2006 publiceerde ze het korte
verhaal ‘Kippen en hun veren’ in de bundel Kif Kif. Nieuwe stemmen uit Vlaanderen en in
2007 schreef ze IJsjes met Pasen voor de Radioboeken van deBuren, het VlaamsNederlands Huis in Brussel. Voyeur (2009) is haar debuutroman. 474
De roman Voyeur, die zich afspeelt in het heden, heeft geen duidelijke plot, het is
geen rechttoe, rechtaan verteld verhaal. In de eerste hoofdstukken worden steeds
nieuwe personages geïntroduceerd die niet direct met elkaar in verband kunnen
worden gebracht. Enkele personages komen later in de roman weer terug, van wie
Abdullah Nassiri het meest opvallende karakter is. Hij blijkt jaren in de gevangenis te
hebben gezeten, wat een verbitterd man van hem heeft gemaakt. Het gruwelijke
verleden heeft een te grote tol van hem geëist en hij kan de draad van zijn vrije leven
niet meer oppakken. De dag waarop er aanslagen worden gepleegd, over heel Marokko
verspreid, blijkt het leven van Abdullah wederom ingrijpend te veranderen. Er moeten
schuldigen worden aangewezen en Abdullah, als ex-gevangene, is een van de
ongelukkigen, een onheil dat hij min of meer over zichzelf heeft afgeroepen door het
verspreiden van een gerucht. Hij staat symbool voor degenen die vast komen te zitten in
een corrupt, verrot systeem dat met heel lange tentakels wie ook maar als ongelukkige is
aangewezen, te pakken neemt en zijn vrijheid afneemt. Deze invloed, de controle die
door een grotere macht wordt uitgeoefend op individuen, doet denken aan ‘Big Brother

Albdiouni, Naima et al. 2005. Gelezen en goedgekeurd. Nieuwe verhalen van Vlaamse schrijvers.
Amsterdam/Antwerpen: Meulenhoff |Manteau.
474 Albdiouni, Naima. 2009. Op.cit.
473
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is watching you’ uit George Orwells 1984. Het centrale thema van de roman bestaat uit
de confrontatie met al dan niet zichtbare grenzen die de vrijheid beperken of die als
vrijheidsbeperkend worden ervaren.
Voyeur is geheel gesitueerd in Marokko, grotendeels in het hedendaagse Tanger.
Naima Albdiouni sluit daarmee bewust of onbewust aan bij een bepaalde fictie namelijk
die de stad tot literair thema neemt, in het algemeen, en bij romans over de stad Tanger
in het bijzonder. In dit opzicht, zoals ik hierna zal laten zien, past haar werk in een
traditie. Deze Noord-Marokkaanse stad heeft door zijn geschiedenis een speciale positie
ingenomen in de internationale literaire productie van en over Marokko; veel schrijvers
hebben vanaf de tijd dat de stad een internationale zone was, Tanger in hun literaire
werken verbeeld. Daarnaast speelt de stad tot op de dag van vandaag een belangrijke rol
in de contemporaine literatuur, zowel in het Frans als het Spaans, van Marokko zelf.475
Voor de opening van haar roman heeft Albdiouni zich laten inspireren door de
orale verteltraditie van Marokko. Dit begin bestaat uit een kort, inleidend hoofdstuk,
getiteld ‘Het laatste woord’ (p.7-11). Hierin wordt een verteller ten tonele gevoerd die
zich, op de wijze van de traditionele verhalenvertellers, direct tot de lezer richt. Door het
gebruik van aanspreekvormen als ‘beste lieden’, ‘beste kijkers’ en ‘[b]este luisteraars’ en
heel nadrukkelijk níét van ‘beste lezer’ wordt deze verwantschap nog extra benadrukt.
§2

OPENINGSHOOFDSTUK

Door de specifieke vorm – er is sprake van een ‘ik’, een ‘wij’ en een ‘jullie’ – wijkt dit
openingshoofdstuk af van de overige hoofdstukken waarin een externe of personale
verteller wordt opgevoerd. De ik-vorm correspondeert met het personage Abdullah
Nassiri, dat hier als verteller optreedt:
En nu, beste lieden, moet ik jullie bekennen dat ik, Abdullah Nassiri, tot jullie dienst, mezelf
overgeef. Ik geef jullie alles wat ik te geven heb, heb de fut niet meer om tegen te stribbelen. Ik kan
niet meer haten en wrok koesteren, huilen en denken, want ik kan niets doen. Niet nu, niet
morgen, nooit niet. (p.9, mijn cursivering, MN)

Denk bijvoorbeeld aan: Tahar Ben Jelloun. 1990. Jour de silence à Tanger. Parijs: Éditions du Club
France Loisirs/ Éditions du Seuil; Ahmed Beroho. 1997. Une Saga à Tanger. Tanger: Litograf. Beroho heeft
overigens een hele reeks romans aan de stad Tanger gewijd. Voor het Spaans valt te denken aan: Mois
Benarroch. 2008. En las puertas de Tánger. Barcelona: Ediciones Destino.
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Opmerkelijk is dat deze verteller zich ook bij tijd en wijle van de wij-vorm bedient. Op
deze wijze wordt de suggestie gewekt dat hij uit naam van een groep spreekt, de
inwoners van Tanger of de Marokkaanse bevolking in dit geval:
Marokko is de grootste producent van woorden, zinnen, ongeschreven boeken met verhalen die
pas in dovemansoren tot leven komen en alleen voor de blinden een wereld uitmaken die enige
zin vertoont. We lachen, fluisteren, mompelen, roddelen, roepen, tieren, schelden als de besten,
hebben allemaal in dit onderontwikkelde en analfabete land een doctoraat behaald in al deze
vefijnde vormen en verschijningen van de stem van het woord. (p.7, mijn cursivering, MN)476

Verderop in de roman komt deze wij-vorm haast niet meer voor, met uitzondering van
het hoofdstuk ‘Wiens dienaar?’ waarin wederom Abdullah het woord ‘neemt’, maar dan
heel summier. Wél wordt de Marokkaanse bevolking, en dan met name de inwoners van
Tanger, aan de lezer gepresenteerd via verschillende personages in de andere
hoofdstukken (34 in totaal), waarin een alwetende of personale verteller aan het woord
is, behalve in het derde hoofdstuk, ‘Abdullah’, en het drieëntwintigste hoofdstuk, ‘Wiens
dienaar?’ die weer gedeeltelijk in de ik-vorm zijn geschreven. De ik-vorm en wij-vorm
worden overigens uitsluitend gebruikt met Abdullah Nassiri als focalisator, wat hem ten
opzichte van de andere personages een bijzondere status geeft. Daarnaast wordt hij ook
in de derdepersoon enkelvoud gepresenteerd aan de lezer. Het zou echter te ver gaan
om hem de functie van protagonist toe te bedelen, daarvoor wordt hij net te weinig ten
tonele gebracht in de roman.
Opvallend in dit eerste hoofdstuk is dat de lezers direct worden aangesproken
met woorden als ‘jullie’, ‘tot jullie dienst’, ‘beste lieden’, ‘beste kijkers’ en ‘[b]este
luisteraars’. Het inleidende hoofdstuk eindigt als volgt:
[…] Dus uiteindelijk, beste kijkers, eten we onszelf op. Het is een vicieuze cirkel. We eten onszelf
op. Omdat we nooit iets anders hebben geleerd.
Beste luisteraars, ik buig nederig voor jullie, dank jullie voor het genot en jullie tijd en
wens jullie allemaal een goede nacht en veel geluk toe. Thalaw. (p.10, mijn cursivering, MN)477

Het eerste hoofdstuk van Albert Camus’ La Peste ([Parijs]: Gallimard, 1947) is ook in de wij-vorm
geschreven, waardoor de verteller de indruk wekt te spreken uit naam van de inwoners van de stad Oran.
Cf. Ieme van der Poel. 2009. ‘La ville agent de l’histoire coloniale: “La peste” d’Albert Camus.’ In:
Abdelmajid Kaddouri en Ieme van der Poel (red.). Villes d’échange(s): Maghreb-Europe. Casablanca:
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben Msik, 55-67.
477 Gecursiveerd door de auteur, MN.
476
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Wie worden hier aangesproken? Het lijkt erop dat Abdullah Nassiri niet alleen namens
het Marokkaanse volk spreekt, hij lijkt tevens via de tweedepersoon meervoud het
Marokkaanse volk direct aan te spreken. De wij-vorm en jullie-vorm zijn dus
inwisselbaar. De ‘beste kijkers’ zijn de Marokkanen als voyeurs, de ‘[b]este luisteraars’
zijn de Marokkanen als ‘luistervinken’. ‘[H]et genot’ zou men kunnen interpreteren als
een ironische en eveneens cynische verwijzing naar ‘het plezier’ dat het gesproken
woord en de blik (van de ander) teweegbrengt. Dat dit ‘plezier’ geen onverdeeld
genoegen is, blijkt uit de uitermate kritische toon die in het gehele hoofdstuk naar voren
komt. De roman fungeert als een vorm van aanklacht, daar begint het literaire werk via
Abdullahs stem tenslotte ook mee: ‘Ik beken. Ik klaag aan, ik haal alles op en aan wat me
op de lever ligt.’
Als Albdiouni via het personage Abdullah Nassiri werkelijk de Marokkaanse
bevolking wil aanspreken of toespreken, waarom zou ze dat dan via een
Nederlandstalige roman doen? Dat lijkt volstrekt niet logisch, aangezien Marokkanen in
Marokko de Nederlandse taal niet machtig zijn. Het is dan ook aannemelijker dat
Albdiouni in het Nederlandse taalgebied, waar zij is opgegroeid, de Marokkanen ‘te kijk’
wil zetten. De Nederlandstalige lezer, met inbegrip van de groeiende groep van
Nederlandse of Belgische lezers met een Marokkaanse achtergrond, wordt hierdoor als
het ware een ‘voyeur’ en zo krijgt het Marokkaanse volk ‘een koekje van eigen deeg’: zij
worden nu en bloc ‘bespioneerd’ door buitenstaanders, zoals ze gewend zijn elkaar in de
gaten te houden. Waarbij je je natuurlijk de vraag kunt stellen of Marokko zich ooit
bewust zal zijn van deze Nederlandse ‘blik’ en dit Nederlandse ‘oor’ dat te luisteren
wordt gelegd.
De titel van het inleidende hoofdstuk, ‘Het laatste woord’, doet vermoeden dat het
een afscheidsbrief betreft. In het eerste aangehaalde citaat van deze paragraaf (p.9 in
Voyeur) geeft Nassiri zich over aan de Marokkanen en heeft hij geen kracht meer om
weerstand te bieden: ‘[…] beste lieden, [ik] moet jullie bekennen dat ik, […] tot jullie
dienst, mezelf overgeef.’ Het laatste woord van het hoofdstuk is ‘thalaw’, een
afscheidsgroet in het darija dat zoveel betekent als ‘het ga je goed’ of ‘hou je taai’ (‘take
care’ in het Engels).478 Abdullah lijkt hiermee afscheid te nemen van het leven of zich in
ieder geval uit het leven terug te trekken. Hiermee verwijst de auteur naar wat nog

478

Met dank aan Leila Cherribi voor de vertaling.
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komen gaat: in het vervolg van de roman wordt Abdullah wederom naar de gevangenis
gestuurd, nadat hij net was vrijgekomen na een jarenlange gevangenschap.
§3

VOYEUR: EEN CALEIDOSCOPISCHE ROMAN

Albdiouni tracht in Voyeur een doorsnede van de hedendaagse Marokkaanse
samenleving te geven: we maken kennis met Marokkanen die rijk of arm zijn, lelijk of
mooi, religieus of losbandig. Iedereen houdt elkaar in de gaten, roddelt over elkaar – ‘we
hebben alleen maar geleerd te preken en te oordelen over l’autre’ (p.7) – sociale controle
in optima forma, als het ware. Marokko als voyeur; niet alleen de staat slaat gade en
controleert, iedereen let op iedereen. Abdullah Nassiri, het personage dat de roman
opent, komt tot de slotsom: ‘We eten onszelf op. Omdat we nooit iets anders hebben
geleerd.’ (p.10)
Het begrip mestora kan in verband worden gebracht met dit voyeurisme. Het
begrip heeft vele betekenissen en een daarvan is het verzoek aan Allah om je problemen
niet zichtbaar te maken voor de buitenwereld, met andere woorden het omvat de wens
dat ‘de vuile was niet buiten wordt gehangen’. ‘Iemand mestora houden’ betekent dat
diegene wordt behoed voor roddel en achterklap zodat hij/zij niet wordt getroffen door
andermans vooroordeel of slechte intenties.479
De roman heeft een filmisch perspectief door alle verschillende invalshoeken.
Sommige personages worden in latere passages weer zijdelings aangehaald, als het
familielid van een ander nieuw geïntroduceerd personage. Voyeur is caleidoscopisch van
opzet, zowel in vorm als inhoud; alle meningen, stand- en gezichtspunten wisselen
elkaar in rap tempo af. Tot ver halverwege de roman introduceert Albdiouni in ieder
hoofdstuk een ander personage met een ander verhaallijntje.
Tientallen personages – soms zelfs met dezelfde naam en met vele familiebanden
– worden ten tonele gevoerd in Voyeur en doen in de verte lichtelijk denken aan Gabriel
García Márquez’ roman Cien años de soledad (Honderd jaar eenzaamheid, 1967) waarin
ook veel verschillende personages en generaties van de familie Buendía de revue
passeren. Maar daar houdt de overeenkomst op; Voyeur is een overwegend realistische
roman, waarin, anders dan bij García Márquez en Lamrabet, het magisch realistische
element ontbreekt.
479

Cf. verklarende woordenlijst in Voyeur, 271-2.
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De veelvoudige focalisatie in de roman (de vorm) draagt duidelijk bij aan de sfeer
die in de roman wordt opgeroepen van een maatschappij waarin iedereen elkaar in de
gaten houdt en waar sociale controle een allesoverheersende rol speelt. Of dit in
Marokko ook werkelijk het geval is, doet verder niet ter zake, maar het kenmerkt het
‘Marokko’, zoals dat hier door Albdiouni wordt verbeeld. In bijna alle hoofdstukken is,
zoals eerder al aangegeven, een alwetende of auctoriale verteller aan het woord die
regelmatig wordt afgewisseld met een personale verteller, dat wil zeggen dat de
focalisatie of de visie (oftewel door wiens ogen het verhaal wordt verteld) verschuift van
een ‘onzichtbare’ verteller naar een romanpersonage. Mieke Bal verwoordt dit als volgt:
‘[N]o more than the narrator is the focalizer expected to retain this power [of focalizing]
for himself throughout the narrative. As the narrator can yield the floor, the focalizer can
yield the focalizing.’480
De verschuiving van focalisatie hoeft overigens niet noodzakelijkerwijs samen te
gaan met een verwisseling van vertelinstantie of van focalisator. In Voyeur is dat echter
wel het geval: we kruipen als het ware in het hoofd van de personages, krijgen hun
gedachtes, opinies en drijfveren te horen; in dit geval spreken we van een verschuiving
van externe focalisatie (een auctoriale verteller) naar interne focalisatie (personale
verteller).481
§4

TERRORISME

De talrijke personages, al dan niet met elkaar verbonden, die de revue passeren in
Voyeur, houden elkaar in de gaten, bespioneren en manipuleren elkaar; dit vormt, zoals
hiervoor al aangegeven, een centraal thema in de roman. Daarnaast werkt de roman
langzamerhand naar de centrale gebeurtenis toe, een verborgen plot zoals men ook in
detectives aantreft: drie gelijktijdige bomaanslagen in Tanger – ‘[o]m stipt één uur
waren de jachthaven, het casino en de hypermarkt in vlammen opgegaan.’ (p.155) Later
blijkt het hele land getroffen: in Agadir waren een synagoge, een hotel en een restaurant
van Joodse eigenaars, opgeblazen en ‘op de berg waarop de woorden “Allah, het
Vaderland en de Koning” stonden, [waren] de twee laatste woorden vernietigd, alleen de
naam van God hadden ze achtergelaten’ alsof ze duidelijk wilden maken dat er geen

480
481

Bal, Mieke. 2006. A Mieke Bal Reader. Chicago [etc.]: The University of Chicago Press, 18.
Cf. Ibidem, 17-19.
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‘heilige drievuldigheid’ bestond. ‘Alleen maar Allah.’ (p.160); in Casablanca waren drie
discotheken en een homobar getroffen. De aanslagen lijken het werk van
moslimfundamentalisten. ‘Dit was een politieke zet. Ze hadden de Joden, de rijken en de
Koning op het oog.’ (p.160)
Ondanks het feit dat de autoriteiten ertoe besluiten om de grenzen hermetisch te
sluiten – niemand komt er meer in of uit – worden de werkelijke daders van de
bomaanslagen niet gepakt; in plaats daarvan verdwijnen ‘onschuldige burgers’ die wel
wat op hun kerfstok hebben, maar geen aanslag en dus als zondebok worden gebruikt, in
de cel, onder wie: Abdullah Nassiri (die, zoals hierboven al vermeld, eerder heeft
vastgezeten wegens zogenaamde subversieve of staatsondermijnende activiteiten),
Mohammed El Arbi (die zich in de wereld van prostitutie begeeft) en Aziz (een uitbater
van het café Lmektab dat hij had opgericht ‘om zijn illegale zaakjes [drugs dealen] te
kunnen witwassen’ (p.14)). Er wordt overigens ook geïmpliceerd dat het niet
moslimfundamentalisten zijn die achter de aanslagen zitten, maar dat het een zet was
van

de

regering

of

van

het

leger

‘om

de

mensen

met

de

naderende

parlementsverkiezingen te doen inzien dat islamistische partijen voor geen haar
deugden’. (p.185)
Het einde van de roman suggereert een aanslag op de koning (Mohammed

VI).

Terwijl hij de paleistuin inloopt met de krant in de ene hand en een kop koffie in de
andere
zag en voelde [hij] niet de drie rode, flakkerende lichtjes [van wapen met rode laserpunt?] op zijn
welgevormde rug die een gelijkbenige driehoek vormden en die kleur brachten op het zwart van
zijn Armani-maatpak. (p.269)

Nergens wordt koning Mohammed VI met naam en toenaam genoemd maar het Armanimaatpak is een duidelijke referentie aan zijn persoon. De voorliefde van de koning voor
deze dure maatpakken is bij Marokkanen alom bekend. Het aankaarten van deze
voorliefde zou eveneens gezien kunnen worden als een zekere mate van kritiek op het
jetsetleven dat Mohammed

VI

leidt en meer in het algemeen diens voorliefde voor het

initiëren van reusachtige prestigeprojecten, zoals de aanleg van een hogesnelheidstrein
(de eerste op het Afrikaanse continent) die de nieuwe haven Tanger Med zal verbinden
met Casablanca. Critici van de koning beschouwen dergelijke projecten niet als een
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prioriteit in een land van 33 miljoen inwoners van wie veertig procent analfabeet is. 482
De titel van het laatste hoofdstuk, geschreven in hoofdletters ( ALLAH AL WATAN AL MALIK),
versterkt de kritische, ironische toon; de vertaling, zoals vermeld in de verklarende
woordenlijst die achterin het boek is opgenomen, luidt: ‘God, het Vaderland, de
Koning.’483
Er wordt eerder in de roman al gezinspeeld op een aanslag op de koning.
Wederom worden dan als mogelijke aanstichters niet alleen moslimfundamentalisten
(die de sociale hervormingen, onder andere een verbetering van de wettelijke positie
van vrouwen, en het in het algemeen liberale beleid van de koning hekelen)
aangewezen, maar ook vertrouwelingen van de koning zelf die ‘in het diepst van hun
gedachten doodswensen aan zijn adres [koesteren]’. (p.194)
De aanslagen in Marokko zoals die in de roman worden beschreven, doen denken
aan de zelfmoordaanslagen met behulp van bommen in Casablanca op 16 mei 2003
waarmee salafistische groeperingen in verband worden gebracht, of zoals Jack
Kalpakian het formuleert: ‘The terrorist attacks of 16 May 2003 represent the crest of
Salafism in Morocco.’484 In de roman wordt overigens expliciet aan die aanslagen in
Casablanca gerefereerd:
Die paar aanslagen in Casablanca vielen in het niet in vergelijking hiermee. Het waren toen
amateurs die zichzelf opbliezen, maar hier waren vermetele geesten aan het werk geweest, die
zichzelf eerst in veiligheid hadden gesteld en de rest de lucht in lieten vliegen. (p.154-155)

Bij de aanslagen in mei 2003 kwamen rond de 30 onschuldige burgers om. De
doelwitten waren, net zoals in de roman, westers (een Spaanse eetgelegenheid, een
Golden Tulip hotel) en Joods (onder andere een Joods kerkhof en een Joods
gemeenschapscentrum). De Marokkaanse politie maakte er werk van om de daders te
arresteren. In januari 2004 werden meer dan 34 verdachten, allen leden van een
jihadistische terroristische cel, opgepakt.485

Cf. Beaugé, Florence. 2011 (30 september). ‘L’économie du Maroc reste fragile, malgré des résultats
flatteurs.’ Le Monde, 4.
483 Verklarende woordenlijst in Voyeur, 272.
484 Kalpakian, Jack. 2005. ‘Building the Human Bomb: The Case of the 16 May 2003 Attacks in Casablanca.’
Studies in Conflict and Terrorism 28, 2: 125.
485 Ibidem, 120.
482
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§5

HET JOODSE VERLEDEN

Het antisemitisme dat in de afgelopen decennia bij vlagen de kop opstak in Marokko,
wordt via het romanpersonage Sidi Hoessein – een Marokkaanse Jood die als moslim
door het leven gaat – in Voyeur naar voren gebracht.
De Marokkaans-joodse gemeenschap in Marokko is al eeuwenoud; in de eerste
eeuw na Christus waren er al joodse Berbers in het gebied dat we nu Marokko noemen.
Alhoewel de joodse gemeenschap in de loop der eeuwen bij tijd en wijle te maken had
met discriminatie, leefde ze relatief vreedzaam samen met de rest van de Marokkaanse
bevolking. Van de veertiende tot de zestiende eeuw, ten tijde van de inquisitie, vluchtten
veel Europese Sefardische joden naar Marokko, evenals vele moslims overigens; met als
duidelijk omslagpunt ofwel piek in het jaar 1492 dat het einde inluidde van Al-Andalus
en daarmee van de Arabische aanwezigheid op het Iberisch schiereiland.
Tot vóór 1948, de stichting van de staat Israel, was de Marokkaans-joodse
gemeenschap gegroeid tot een aantal van 250.000 tot 300.000 – mede als gevolg van het
feit dat een aantal Europese Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog in Marokko ‘een
veilig toevluchtsoord’ hadden gevonden, zoals ook in de roman wordt vermeld. Na de
stichting van Israel verlieten de joden Marokko in groten getale (197.000), mede onder
invloed van het opkomende Arabische nationalisme vanaf 1952.486 Later volgden er nog
meer door oplaaiend antisemitisme; er wonen nu nog rond de drieduizend joden in
Marokko, de meesten in Casablanca. In het huidige Israel wonen circa 1 miljoen joden
van Marokkaanse afkomst. Daarnaast bestaan er belangrijke Marokkaans-joodse
gemeenschappen in Frankrijk, Quebec en in Latijns-Amerika.
In de roman van Albdiouni is het personage Sidi Hoessein, woonachtig in Tanger,
een Marokkaanse jood. Naar de buitenwereld toe doet hij zich echter voor als moslim.487
In het volgende citaat wordt door een alwetende verteller de geleidelijke overgang
weergegeven van tolerantie jegens joden naar een minder tolerant klimaat en de
respectievelijke zichtbaarheid en onzichtbaarheid van joden.

Grynberg, Anne. 1998. Vers la terre d’Israël. [Parijs:] Éditions Gallimard.
Een vergelijking met de zogenaamde moriscos is onwillekeurig snel getrokken. Moriscos zijn Moren, of
beter gezegd, overwegend Marokkaanse Berbers en Arabieren die na de val van Al-Andalus in 1492
besloten te blijven op het Iberisch Schiereiland en (naar de buitenwereld toe) christen werden. Sidi
Hoessein zou je als een tegenhanger daarvan of een variatie daarop kunnen beschouwen.
486
487
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Toen Frankrijk aan Mohammed V beval dat hij zijn Joden moest uitleveren en de Koning
antwoordde dat hij geen Joden had maar louter Marokkaanen, hadden heel wat mensen een wat
onwennig gevoel gekregen.488 Zijn Joden dan Marokkanen onder de Marokkanen? In de jaren
veertig en vijftig kon men ze nog steeds herkennen, vielen ze op in het straatbeeld, betrokken ze
hun eigen buurten, kleedden ze zich netter en Europeser dan de plaatselijke bevolking, beheerden
ze zakenpanden die herkenbaar waren aan hun interieur en de kandelaars, was de etensgeur die
op bepaalde dagen uit de keukenramen opsteeg een indicatie van hun geloof. Met de jaren werd
het moeilijker om een Jood te herkennen op basis van zijn uiterlijk of zijn handelingen. De Joden
waren gesmolten in het geheel, hadden de Marokkanen goed in de gaten gehouden en hadden (uit
spot, wantrouwen of voorzichtigheid?) geleerd hen te imiteren om niet uit de toon te vallen. Nu
betrokken ze niet alleen panden in de Joodse wijken of de mella’s, maar waren her en der
verspreid, hielden zich redelijk gedeisd (een erfenis uit het verleden?), leefden hun leven, maar
waren te allen tijde bereid om te vertrekken als de grond hun te heet onder de voeten werd.
(p.56-57)

Uit het onderstaande citaat, waarin de alwetende verteller aan het woord is, zet
Albdiouni het thema van het vermeende Marokkaanse antisemitisme nog wat sterker
aan:
De haat voor de ander, de vreemde, de lihoudi laaide weer langzaam op. Door de interesse in de
berooide, schrijnende situatie van de Palestijnse medemens, door een sterke afkeer voor de juif
met pijpenkrullen en macht of door domheid en een beïnvloedbare naïviteit en opinie zonder
fundamenten? ‘Hamas, Hamas, alle lihoud [joden] aan het gas, wouch ne kounou hna Igrab labas
[denk je/denken julli dat wij, de Arabieren, dat oké vinden]?’ (p.62-63)

De schrijfster laat zich in deze passage duidelijk minder leiden door de bestaande
situatie in Marokko dan door haar eigen observaties – als Belgische – van vrome,
asjkenazische joden zoals die in het straatbeeld van met name Antwerpen te zien zijn.
De antisemitische leus waaraan wordt gerefereerd werd eerst bij een anti-Israel
betoging in Amsterdam in 2002 gescandeerd en werd later, in 2003, overgenomen door
voetbalvandalen of relschoppers die de (aanhangers van de) Amsterdamse voetbalclub
Ajax wilden beledigen.489 Vervolgens voegt de schrijfster er enkele Arabische woorden
aan toe, waaruit afkeuring spreekt van de antisemitische leus die er vlak aan
Mohammed V verhinderde in 1940 hoogstpersoonlijk dat de joden woonachtig in Marokko werden
uitgeleverd aan Frankrijk/Frans-Marokko.
489 Krebbers, Eric & Jan Tas. 2002 (zomer). ‘Grootste manifestatie van antisemitisme sinds 1945.’ De Fabel
van de illegaal, 52/53. Web: http://www.doorbraak.eu/gebladerte/10834f52.htm (31-05-2013); Web:
http://www.annefrank.org/nl/Educatie/Discriminatie-in-Nederland/Kronieken/Kroniekantisemitisme/Toename-van-antisemitische-uitingen/We-gaan-op-jodenjacht/ (31-08-2015).
488
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voorafgaat.490 Ook hieruit blijkt dat we te maken hebben met een constructie van
Marokko, die als het ware ‘gekleurd’ wordt door elementen die we eerder in verband
brengen met het migratieland.
Het hoofdstuk waarin Sidi Hoessein wordt geïntroduceerd, is getiteld ‘Yak, a
lihoudi?’, wat op tweeërlei wijze kan worden geïnterpreteerd – hier suggereert de
auteur eveneens dat er in Marokko een dubbelzinnige houding ten opzichte van de joden
zou bestaan. Het betekent, in het geval dat de uitdrukking tegenover een jood wordt
geuit, dat je – zoals in de verklarende woordenlijst in de roman Voyeur staat vermeld –
de jood gelijk geeft, je aansluit bij wat hij zegt. Wanneer deze woorden echter worden
uitgesproken ten opzichte van een niet-jood (meestal een moslim), dan verandert de
betekenis; je zegt dan dat diegene aan het liegen is, dat hij een huichelaar is.
Abdullah Nassiri is een onvervalste antisemiet en weet, ‘gestoeld op een gevoel,
noem het maar intuïtie, […] de neuzen eruit […] te halen die voor de verkeerde god
baden’ (p.57), zo wordt in Voyeur beweerd met Nassiri als focalisator. Ondanks Sidi
Hoesseins verwoede pogingen om als moslim door het leven te gaan, blijft men hem als
jood herkennen.
[Sidi Hoessein] bad naarstiger in de moskee dan de devootste moslim, hield altijd een
gebedskraaltje in zijn handen waarmee hij de negenennegentig Heilige Namen van Allah opzegde.
Ondanks het feit dat hij de bedevaart naar Mekka al tweemaal ondernomen had en bij alles wat hij
zei en deed de naam van de profeet (vrede zij met hem) noemde, bleef men hem in de buurt waar
hij zijn kinderen had grootgebracht aanwijzen als een Jood in vermomming.[…]
Bij Sidi Houssein zag men voornamelijk aan de neus en aan zijn gedistingeerde houding dat hij
achter zijn uiterlijk vertoon van diepgelovige moslim een verleden van vervolging en angst met
zich meedroeg. (p.58)

Sommige joden hebben van oudsher geprivilegieerde posities ingenomen in de
Marokkaanse samenleving, wat onverlet laat dat de overgrote meerderheid in diepe
armoede leefde. Onder het relatief tolerante bewind van de Merinieden en de Saadi
gedurende de dertiende eeuw tot halverwege de zeventiende eeuw bekleedden
sommige joden de functie van koninklijke adviseur of vertrouweling.491 Deze dynastieën
gaven de joden bescherming door middel van het toekennen van joodse buurten of
leefgemeenschappen, de zogenaamde mellahs, waar hun veiligheid werd gegarandeerd.

490
491

Met dank aan Leila Cherribi voor de vertaling.
Met dank aan Yasmina El Haddad voor de vertaling van de namen van de dynastieën.
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In ruil hiervoor betaalden de joden belasting. De wederzijdse sympathie van het
koningshuis en de joden wordt ook in Voyeur aangestipt:
[Sidi Hoessein] was een fervent voorstander van het Koningshuis en volgde zo veel mogelijk hun
handel en wandel. […] Van de vertrouwelingen van de Koning was algemeen bekend dat het niet
zelden Joden waren die hem met raad en daad bijstonden bij de belangrijkste zaken die het
praktische bestuur van het land aangingen. In ruil voor hun toegewijde houding en discretie
werden ze beschermd. […] Die gunstige, liefdevolle houding jegens de lihoudi had een
geschiedenis die generaties terugging. (p.63-64)

Er is zelfs een toespeling op de mogelijkheid dat Sidi Hoessein zelf de functie van
koninklijk adviseur bekleedt. Na de bomaanslagen wordt er over het joodse
romanpersonage geschreven:
Hij had het zien aankomen. Hij had er al zo vaak voor gewaarschuwd. Wanneer hij de kranten las,
kon hij zien dat het faliekant zou mislopen met dat land, dat maar door broze elementen
bijeengehouden werd. […] Hij wilde zo graag de Koning waarschuwen, hem vertellen dat hij moest
oppassen voor de macht die hij schonk aan die mannen in uniform, dat wat zijn vader zaliger was
overkomen ook voor hem dreigde. Hij hield van de nieuwe monarch als was het zijn bloedeigen
zoon, zou zijn leven geven als hij het hem vroeg. Alles had hij te danken aan de Koning en zijn
familie. Dankzij hem hadden hij en zijn voorouders zich welkom gevoeld in het land, hadden ze
hun bestaan kunnen opbouwen. (p.185)

Dit angstige gevoel van Hoessein wordt bewaarheid en is dus een vooruitwijzing naar
het einde van de roman waarin een aanslag op koning Mohammed

VI

wordt

gesuggereerd. Na de bomaanslagen voelt Sidi Hoessein zich niet meer veilig, aangezien
de doelwitten overwegend joods waren. Hij pakt al zijn spullen bij elkaar en duikt onder
in een zelfgemaakte bunker.
§6

TANGER

In Voyeur is de Noord-Marokkaanse stad Tanger niet alleen een locatie die als
achtergrond dient bij het verhaal dat zich ontvouwt, deze neemt een veel prominentere
plaats in. Door het grote aantal personages dat wordt geïntroduceerd, zal de lezer zich
niet snel met (een van) de personages identificeren. De ‘constante factor’ in deze roman
is niet een bepaald personage of een bepaalde ‘stem’, de plaats Tanger en haar inwoners
zorgen voor een zekere verbondenheid of continuïteit, ondanks het feit dat het aanzicht
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van de stad – alles is groter en grootser, veel hoogbouw en uitgaansgelegenheden – in de
loop der tijd behoorlijk is veranderd. Abdullah Nassiri, een personage uit de roman die
jaren in de gevangenis heeft gezeten, herkent ‘zijn’ Tanger in zekere zin niet meer terug.
Alles was veranderd. Het oude was vervangen door het jonge, het stof had plaatsgemaakt voor
allerlei flatgebouwen, nieuwe scholen, een hypermarkt bezette een groot stuk grond waar nog
niet lang tevoren koeien en schapen graasden. ‘Maar’, besloot hij [Abdullah] grijnzend, ‘het mag
een troost wezen dat de mensen dit allemaal niet kunnen bijhouden. Er wordt sneller gebouwd
dan dat er geleerd wordt. Dit is alleen maar een schoonheidsoperatie aan de buitenkant. Want de
binnenkant is traag van begrip en zou niet eens weten wanneer hij verrotte.’ (p.18)
Tanger was niet langer het Tanger dat hij vroeger kende […] Een kameleonstad die het iedereen
naar de zin wilde maken. Dat was wat ervan geworden was. Al die sjeiks en andere staatshoofden
van oliestaten die met hun bankbiljetten straten en stranden kwamen opkopen en ze in een mum
van tijd omtoverden tot luxeoorden. Die casino’s, de vele discotheken en bars waar de jonge
vrouwen en andermans dochters zich lieten volstoppen op velerlei manieren. Het nieuwe Dubai
wilde het worden. Flatgebouwen rezen als paddenstoelen uit de grond en de eigen jongeren met
een diploma in de Rechten of Filosofie konden [de] bakstenen er gaan leggen. […] De grote
verandering? Ik zie weinig verandering. (p.118-119)

In deze passages lijkt Abdullah Nassiri te suggereren dat het veranderende aanzicht van
Tanger slechts schone schijn is; in wezen is de stad niet veranderd; ondanks alle ‘pracht
en praal’ wordt de gemiddelde Marokkaan er niet beter van. Er heerst bijvoorbeeld
grote werkloosheid onder de (hoogopgeleide) jongeren; hiermee verwijst Albdiouni
naar de geringe waarde die een diploma vertegenwoordigt in Marokko, een kwestie
waar Lamrabet ook aan refereert in Vrouwland. Albdiouni introduceert het personage
Mourad – een bewaker – in Voyeur, als representant van de vele hoogopgeleide
gediplomeerden die geen baan op niveau kunnen vinden. Mourad is ‘[e]en geletterde
jongeman die zijn toevlucht zocht in de literatuur, die een wereld zocht in fictie omdat
de wereld die hem omringde erom smeekte om ervan weg te lopen’. (p.151)
In zijn studie over de stad Tanger als voorwerp van de literaire verbeelding,
brengt Jeffrey Miller naar voren dat de literaire productie over de stad Tanger in zekere
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migrantenliteratuur. Dit in het bijzonder omdat hedendaagse migrantenschrijvers –
denk aan Hafid Bouazza en Salman Rushdie die in hun literaire werk een verteller ten
tonele laten verschijnen die de lezer direct aanspreekt – elementen van de orale
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verteltraditie in hun werken integreren. Voor de Marokkaanse literatuur kan men
daarbij denken aan Mohammed Mrabet en Larbi Lyachi, in wier werk de stad Tanger
eveneens een centrale plaats inneemt.
There is a shrinking globe, and I think we ought to expect an efflorescence in literature that will
come from the children of diverse populations and immigrant communities. And if not from their
children, then from their children’s children. […] Literature will be re-invigorated by the children
of its immigrants and exiles from all corners of the globe. In many locations, communities, and
countries, men and women are foregathering to renew the art of storytelling and to write
tomorrow’s masterpieces – and Tangier will have been the model and forerunner of such
development.492

In Tanger heerst nog steeds dezelfde vrije (seksuele) moraal, die zijn oorsprong heeft in
de tijd dat de stad een internationale zone was (van 1923 – met sedert begin jaren
veertig een explosieve bevolkingsgroei – tot 1956, het jaar van de onafhankelijkheid). In
vele opzichten was dat een bijzondere tijd die de stad internationale allure gaf. Tanger
werkte toen door haar neutraliteit en vrijhandel als een magneet op zowel buitenlands
kapitaal als op spionage en smokkel. Voyeur bevat vooral vanaf de aanslagen detectiveen thrillerachtige elementen. Het genre van detectives, hardboiled crime fiction en
avonturenromans is gelieerd aan de stad Tanger. Albdiouni volgt hier dus deze traditie
die ongetwijfeld zijn oorsprong vindt in de geschiedenis van de stad als een centrum van
spionnen en mafia-achtige praktijken.493
Tevens had de stad een enorme aantrekkingskracht op kunstenaars en schrijvers,
onder wie Henri Matisse, Jean Genet en Paul en Jane Bowles. Er ontstond een
multicultureel klimaat; joodse, christelijke en islamitische gemeenschappen leefden er
naast elkaar en behalve het Arabisch en Berbers (Tamazight), werd er Spaans, Frans en
Engels gesproken. Albdiouni refereert in Voyeur ook aan die tijd:
De oudere generatie van Tanger rakelde alleen melancholische, idyllische herinneringen op van
buren naast wie het gezellig wonen was in de Spaanse, Engelse en Joodse wijk. Dat was toen. Toen
Tanger nog kosmopolitisch was en schrijvers, schilders, kunstenaars, muzikanten en zakenlieden
van de hele wereld aantrok. (p.62)

Miller, Jeffrey. 2009. ‘Publishing Tangier: Twenty-five Years.’ In: Coury, Ralph M. & R. Kevin Lacey
(red.).Writing Tangier. (Currents in comparative Romance languages and literatures 169) New York: Peter
Lang, 17-18. (Gecursiveerd door de auteur, MN.)
493 Een voorbeeld van zo’n hardboiled thriller in het Spaans is Harraga van Antonio Lozano (Zoela
Ediciones, 2002).
492
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Na 1956 blijft Tanger in trek; eind jaren vijftig en jaren zestig streken een aantal
schrijvers van de zogenaamde Beat Generation en daaraan gelieerde personen voor
kortere of langere tijd neer in de stad: Brion Gysin, William Burroughs (Naked Lunch,
1959 Olympia Press/Grove Press), Tennessee Williams, Allen Ginsberg, Truman Capote,
Gregory Corso, Ira Cohen, Irving Rosenthal, Gore Vidal en Alfred Chester (The Exquisite
Corpse, 1967). De homoseksuele geaardheid van velen van hen hield overigens eveneens
verband met hun vestiging in Tanger. Dat had zoals gezegd te maken met de vrije
seksuele moraal, maar zeker niet minder met de economische ongelijkheid die er tussen
de westerlingen en de Marokkanen bestond en die ertoe leidde dat prostitutie er welig
tierde.494. De relaties die Amerikaanse schrijvers onderhielden met Marokkaanse
schrijvers(-in-wording) en verhalenvertellers moeten dan ook in de context worden
bekeken van een koloniale en postkoloniale setting. Ook verschillende andere schrijvers
van velerlei nationaliteiten vertrokken naar of waren gefascineerd door de NoordMarokkaanse stad, onder anderen de Algerijn Rachid Mimouni, de Spanjaard Juan
Goytisolo495 en de Marokkaan Mohamed Choukri. Laatstgenoemde was ‘een inwoner die
er al jaren woonde en wellicht de grootste chroniqueur van de onderwereld van de
stad’.496
Choukri (Ayt Chiker (provincie Nador), 1935 – Rabat, 2003) kwam in Tanger in
contact met Paul Bowles, die voor de schrijfcarrière van de uit de Rif afkomstige
Marokkaan van groot belang is geweest. Choukri’s bekendste werk For Bread Alone
(1973) – in het Spaans vertaald als El pan desnudo (1982) en in het Nederlands als
Hongerjaren (1983) – was van 1983 tot 2000 verboden in Marokko. Paul Bowles hielp
hem met een Engelse vertaling van zijn werk en met het vinden van een Engelse uitgever
(Peter Owen).
Het oeuvre en het leven van Bowles (schrijver en componist, New York, 1910 Tanger, 1999) is onlosmakelijk verbonden met Tanger; hij heeft er ruim vijftig jaar
gewoond en wordt dan ook tot ‘the most well-known literary resident of the city’
bestempeld.497 De van oorsprong Amerikaanse auteur schrijft het volgende over de stad:

Hibbard, Allen. 2009. ‘Tangier at the Crossroads: Cross-cultural Encounters and Literary Production.’
In: Coury, Ralph M. & R. Kevin Lacey (red.).Writing Tangier. (Currents in comparative Romance languages
and literatures 169) New York: Peter Lang, p.4.
495 Juan Goytisolo is in 1997 naar Marrakech verhuisd.
496 ‘[A] long-time resident and perhaps the greatest chronicler of the city’s underworld’. Amine, Khalid &
Andrew Hussey. 2009. ‘A Preface.’ In: Coury, Ralph M. & R. Kevin Lacey (red.).Op. cit., p.x.
497 Amine & Hussey. 2009. ‘A Preface.’ In: Ibidem.
494
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‘Tangier is the dream-city […] it’s out of the mainstream. It’s a backwater. It has changed
less than most places, or is changing more slowly.’498 Deze observatie lijkt gedeeltelijk
aan te sluiten bij en tegelijkertijd het tegendeel te verkondigen van hetgeen het
romanpersonage Abdullah Nassiri opmerkt over Tanger: ‘[…] de binnenkant is traag van
begrip en zou niet eens weten wanneer hij verrotte.’ (p.18) Alhoewel Bowles de over het
algemeen negatief geconnoteerde term ‘backwater’ gebruikt om Tanger te duiden, wordt
de trage ontwikkeling door hem als iets positiefs beschouwd terwijl Nassiri deze als iets
negatiefs kwalificeert. Het aantrekkelijke en afstotelijke karakter van de stad is ook
terug te vinden in het volgende citaat uit Voyeur over het romanpersonage Achraf:
‘De stad die hem bekoorde en met regelmaat afstootte, vertoonde altijd nieuwe gezichten.
Gezichten die hij nu uitkotste, om dan weer lieflijk te omhelzen. Wanneer hij haar beu was, reisde
hij voor enkele dagen naar Marrakech of Agadir […], maar altijd keerde hij terug, nooit werd hij
haar helemaal beu, omdat ze zich altijd wist te verkleden en vernieuwen om te verrassen.’ (p.136137)

Hoe laat deze haat-liefdeverhouding zich verklaren? Tanger werd in de tijd van de
internationale zone een soort vrijplaats waar men louche praktijken kon ondernemen
zonder daar meteen de gerechtelijke gevolgen van te ondervinden, tegelijkertijd
stimuleerde het vrije, internationale en multiculturele klimaat de verbeelding en een rijk
cultuurleven. De aantrekkingskracht van Tanger op de vele schrijvers die er voor
kortere of langere tijd verbleven, houdt volgens Jeffrey Miller verband met het feit dat er
veel minder ‘sociale controle’ plaatsvond dan in bijvoorbeeld het ‘puriteinse’ Amerika of
in de rest van Marokko in die tijd. Ze waren in de Noord-Marokkaanse stad ‘largely
unhindered and ignored by a laissez-faire government in the International Zone that
indulged them with what I [Miller] shall call “benign neglect”. This government was not
in the least interested in molding them into model citizens and conformists. They were
left alone, left to their own devices, allowed to live out their eccentricities and fulfill their
destinies as writers.’499 William Burroughs noemde Tanger een ‘Interzone’, een plek
waar schrijvers met verschillende culturele achtergronden, van verschillende
nationaliteiten
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Miller, Jeffrey. 2009. Op. cit., 17.
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uitwisselden, werkoverleg hadden en, niet onbelangrijk, hun werk deden en belangrijke
literaire werken fabriceerden.500
In het Tanger dat Albdiouni beschrijft, bestaat de vrije seksuele moraal waar de
stad bekend om stond nog steeds. Toch is er in de optiek van Nassiri in de loop der tijd
wel wat veranderd:
In de tijd van generaal Oufkir waren de verhalen en de realiteit smeuïger. De jetsetkringen in de
jaren zestig en zeventig waren libertijnser en promiscuer dan geoorloofd was in een ‘islamitisch’
land, met het verschil dat wat tussen vier muren in de afgelegen paleizen en kastelen op verlaten
heuvels gebeurde, tussen die vier muren bleef. […] Die losbandigheid was nu overal uitgelekt.
(p.40)501

Ook het romanpersonage Hafiz die eerst in Europa zijn geluk beproeft, waar hij er lustig
op los leeft, en die vervolgens terugkeert naar Marokko, is niet te spreken over de
losbandigheid in Tanger. Hij wordt veel conservatiever en sluit zich uiteindelijk aan bij
de ‘Moslimbeweging van de Bevrijding’ in Egypte.
In Tanger waren de meiden en vrouwen geiler dan ooit. Ze geilden op geld, status, wagens,
buitenland, villa’s, gingen mee met wie maar een van die zaken bezat. […]
Het Noorden was een obsessie onder de ongetrouwde meiden. Allemaal wilden ze een jongen,
man of bejaarde verleiden die hen mee zou voeren naar die verre oorden waarvan ze dachten dat
die henzelf en hun leven helemaal zouden veranderen. […] ‘La révolution sexuelle du Maroc’, las hij
in de tijdschriften en kranten, een feit waar hij zich om schaamde. (p.87-88)

In het volgende citaat is, net zoals in Vrouwland, sprake van een essayistische verteltrant
terwijl de focalisatie bij een romanpersonage ligt, in dit geval Hafiz. Het is hier echter de
vraag of Hafiz hier als een ‘kapstok’ wordt gebruikt voor Albdiouni’s kritiek, zoals
Lamrabet hoogstwaarschijnlijk wél doet bij het romanpersonage Younes.
Wanneer was het [vrouwenemancipatie] begonnen? Met de komst van de hypermarkt en de vele
jonge meiden uit het binnenland, de Ighrobia, die noordwaarts waren gereisd om een baan te
bemachtigen als caissière of schappenvulster? […] Ze waren ver weg van hun familie en
kennissen, die de sociale controle uitvoerden, en voelden zich bevrijd van het juk van hun
opvoeding, cultuur en geloof, waar ze niet altijd even hard in geloofden. Was het met de nieuwe

Ibidem.
Mohamed Oufkir was de rechterhand van koning Hassan II en probeerde in 1972 een coup te plegen,
wat mislukte. Volgens verschillende bronnen wordt hij daarna doodgeschoten. De familie van Oufkir
wordt jarenlang opgesloten in een gevangenis.
500
501
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vrijheden die in het voordeel van de vrouw waren en die bepaalden dat een meid vanaf haar
achttiende alleen mocht gaan wonen, ook al was ze ongetrouwd? Was het omdat de vrouwen
voortaan zelf de scheiding mochten aanvragen en zich sterker in hun schoenen voelden staan
wanneer ze trouwden, als ze al trouwden? Of lag het aan de invloeden van het buitenland waaraan
ze zich zo graag spiegelden en de drang om het oude vertrouwde van zich af te schudden en te
vertrappen als was het een last die ze al die jaren ongewild op hun schouders hadden
meegesleept? […] De meeste meisjes studeerden ijverig aan de universiteiten en eisten hun
rechten en vrijheden op, wilden gaan staan en werken op de plek van hun keuze. De sensualiteit
en verborgen erotiek die tot ontploffing kwamen door de jaren van schijnheiligheid en
gedwongen kuisheid. Ineens werd men te. Te losbandig, te vrij, te gretig, te geil, te verleidelijk, te
gemakkelijk. (p.89-90)

Het is waarschijnlijker dat we hier met een voorbeeld van interne focalisatie te maken
hebben, zoals overigens ook blijkt uit het gebruik van de vrije indirecte rede.
§7

GEVANGENISLITERATUUR (LE RÉCIT CARCÉRAL)

Naima Albdiouni sluit met haar roman Voyeur aan bij een nieuw genre in de Franstalige
Marokkaanse literatuur, de zogenaamde littérature carcérale of gevangenisfictie, door
een gedeelte van haar roman te wijden aan, in navolging van onder anderen Ben Jelloun,
een Marokkaanse ‘vergeten’ gevangenis c.q. marteloord. 502 De geheime gevangenis
Tazmamart die zich in het zuidoosten van Marokko bevond, heeft hoogstwaarschijnlijk
model gestaan voor de fictieve gevangenis in Voyeur, in de roman ‘Lmart’ genoemd,503
waar het romanpersonage Abdullah Nassiri heeft verbleven. De verwijzing naar de
geheime gevangenis uit de recente geschiedenis van Marokko is tevens aanwezig in de
titel van een van de hoofdstukken: ‘Tazzz ala Lmart’ (p.236-239).
De opkomst van deze Marokkaanse gevangenisliteratuur geeft aan dat er in het
huidige Marokko een ander politiek klimaat leeft dan tijdens het repressieve bewind van
Hassan II (1929-1999), waarop deze literatuur betrekking heeft. Dat neemt niet weg dat
er nog veel onvrede en kritiek bestaat over de wijze waarop het land wordt bestuurd,
maar onder koning Mohammed

VI

is er wel veel meer ruimte ontstaan om uiting te

Het feit dat het hier om een nieuw literair genre gaat, wordt onderschreven door zowel Najib Redouane
(Vitalité littéraire au Maroc, 2009) als Khalid Zekri (Fictions du réel. Modernité romanesque au Maroc,
2006).
503 Lmard betekent in het Marokkaans Arabisch ‘ziekte’. (Met dank aan Fouad Laroui voor de vertaling.)
Albdiouni schrijft ‘Lmart’ in plaats van lmard, maar uit het volgende citaat wordt duidelijk dat ze daaraan
dezelfde betekenis toekent: ‘Grappige anekdote: het [Lmart] heette “ziekte”. Ziekte!’ (p.23) Met andere
woorden: hier wordt deze Arabische benaming door de auteur uitgelegd aan de Nederlandse lezer.
502
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geven aan deze kritiek, hetgeen onder diens voorganger ondenkbaar was. Deze kritiek
vinden we ook in de romans van Naima Albdiouni en Rachida Lamrabet, wat op zich
opvallend is want zij zijn beide Nederlandstalige schrijvers, opgegroeid in Vlaanderen.
Toch richt hun kritiek zich vooral op de politieke en sociaal-maatschappelijke situatie in
Marokko en niet op die van België, zij het dat Albdiouni dat in veel sterkere mate doet.
Voyeur heeft een zeer kritische toon; in het openingshoofdstuk krijgen we hier al een
voorpoefje van:
We [Marokkanen] willen dat het buitenland ons aanvaardt, maar wij villen elkaar levend, zijn zelf
de grootste racisten, haten de Ighrobia en de Berbers, kijken neer op de shlouh en minachten de
armen en de bedelaars, we zijn jaloers op de welgestelden, vloeken op de politici en
hoogwaardigheidsbekleders, behandelen onze vrouwen als minderwaardige levensvormen en
onze buren als vijanden. (p.8)

Het leven van het romanpersonage Abdullah Nassiri is getekend, zowel op fysiek (door
een infectie die niet behandeld werd, is hij zijn been verloren en gaat hij nu door het
leven als ‘de man met het ene been’) als geestelijk vlak (ook al was hij uit de gevangenis,
‘Lmart zat nog in [hem], wilde [hem] niet meer verlaten’ (p.23)).504
Hoe deed je dat? Opnieuw leven na Lmart? Het was niet de bedoeling geweest dat we het zouden
overleven, en al helemaal niet dat we het zouden navertellen. Want Lmart was een van die putten
waar zelfs verrotte lijken hun neus voor zouden ophalen. Een gat in de woestijn waarvan niemand
anders dan de cipiers en militairen die ons in het oog hielden, de exacte coördinaten wist.
Degenen die ernaartoe vervoerd werden, waren geblinddoekt. Een eerste kennismaking met de
duisternis en met het niet weten waar je was. Het niet wíllen weten waar je terecht was gekomen
misschien ook. Een plek die je alleen maar met toegeknepen ogen zou willen betreden. En die je
blind en doof zou maken als je er het leven niet bij liet. Dat was zonder twijfel hun bedoeling
geweest. Dat we er zouden ophouden met tegenstribbelen en ons zouden neerleggen bij ons lot.
Of dat we vrijwillig de strijd zouden opgeven en onszelf zouden werpen in dat hol waar ze alle
lijken op een hoopje gooiden en toedekten met andere ziel- en levenloze lichamen en wat mul
woestijnzand, dat door de wind gelijkgetrokken werd tot een zacht tapijt dat je uitnodigde om te
gaan zitten. (p.23)

De uiteindelijke terugkeer van Abdullah Nassiri naar Lmart doet in de verte denken aan de volgende
geschiedenis. Nadat de gevangenen van Tazmamart zogenaamd ‘gratie’ hadden gekregen van de koning in
1991, werd de straf van twee gedetineerden die levenslang hadden, omgezet in dertig jaar, zodat ze voor
nog eens tien jaar de gevangenis in gingen. Vogelaar, Jacq. 2003. ‘Tazmamart, ervoor en erna, de roman na
de feiten.’ Raster. 101: 6-15.
504
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Hoe beschrijf je de pijn, het menselijk lijden, het onzegbare? Veel schrijvers, waaronder
Lamrabet, gebruiken een zekere mate van esthetisering om daar uitdrukking aan te
geven. Lamrabet maakte gebruik van metaforen om de verdrinkingsdood van Younes,
die clandestien de Straat van Gribraltar oversteekt, te verbeelden. Albdiouni beschrijft
de gedachten van een getraumatiseerde ex-gedetineerde, Abdullah Nassiri, over zijn
onmenselijke tijd in gevangenschap en neemt ons zo mee in zijn bittere en cynische kijk
op de wereld en de mensheid (zie onderstaand en voorgaand citaat). Cynisme lijkt haar
stijlmiddel te zijn, naast eveneens het gebruik van metaforen (zoals ‘ziekte’, kanker,
gezwel), om het ‘onzegbare’ in woorden te vangen.
Van alle namen die ze zo’n oord [Lmart] konden geven, was ‘ziekte’ de uitverkoren benaming. Wat
was daar de gedachte achter? Dat het een plek was voor mentaal of lichamelijk zieke mensen die
er zouden genezen van hun handicap, met namen het overtreden van de wet? Of dat degenen die
er zaten wel gezond binnenkwamen, maar er een of andere aandoening opliepen en er het leven
bij zouden laten? Of was het als een kanker die zich introduceerde als één gezwel, in één
lichaamsdeel, in één cel, en zou woekeren tot hij alles weg zou vreten? Want ik kan het wel
letterlijk nemen. Ik hoef maar naar dat stompje te kijken. Door een mysterieuze infectie die niet
genezen kon worden door het gebrek aan fatsoenlijke medicatie, moest mijn been geamputeerd
worden. Men zou dan die afgevallen ledematen kunnen verzamelen en er een bordje naast
kunnen plaatsen: ‘Dit behoorde ooit toe aan een mens. Correctie: dit was ooit een mens.’ (p.23-24)

Albdiouni gebruikt het personage Nassiri als een spreekbuis om kritiek te leveren op (de
geschiedenis van) Marokko (en dan met name op de gruweldaden in Tazmamart) zoals
Lamrabet eveneens deed via de ‘stem’ van het personage Younes, de gediplomeerde
harrag. Tevens doen zowel Albdiouni als Lamrabet een poging om het menselijk lijden
literair te verbeelden in hun romans, wat – zoals al vermeld – bij een trend, een nieuw
soort fictie aansluit; in Voyeur doet Albdiouni dit door aansluiting te zoeken bij het
recente genre récit carcéral in de Franstalige literatuur van Marokko. In Vrouwland doet
Lamrabet iets soortgelijks: haar werk als Nederlandstalige auteur vertoont een zekere
mate van gelijkenis met het genre in de Franstalige Marokkaanse literatuur: de
zogenaamde harraga-fictie.
Het harraga-thema wordt in Voyeur overigens ook aangestipt. Het personage
Hafiz is geobsedeerd door het Europese vasteland aan de andere kant van de
Middellandse Zee en dat je vanuit Tanger duidelijk kunt zien liggen.
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[T]oen hij [Hafiz] terugkeerde [uit Saoedi-Arabië] was de werkloosheid gestegen en kon hij
bovendien niet opnieuw aan de slag bij zijn vorige werkgever. In Tanger waren de kijkers meer
dan ooit gericht op de overkant. […] [V]oortaan [bracht] hij iedere dag als een vrije dag door,
turend naar de blauwe scheiding tussen de oude en de nieuwe wereld. De Overkant werd een
obsessie die hem overal achtervolgde, stalkte en op de schouder tikte als een vreemde die hem
niet de weg wilde vragen maar aanwijzen. ‘Kom maar, doe het, steek over, ik zal wel voor je
zorgen.’ Als hij maar aan die kant kon belanden zou het beter worden, zou hij werk vinden en dat
geld sturen naar zijn familie. […] Sommigen maakten de oversteek in een dobberbootje, de een
overleefde het avontuur, de ander spoelde als een walrus aan op het strand van Achaqar. Het was
kansrekening, die gezichten werden statistieken. (p.50-51)

Hafiz gaat uiteindelijk naar Spanje, maar niet als harrag of sans-papier: hij weet een
visum te bemachtigen en komt in Barcelona terecht. Hij keert later wel weer terug naar
Marokko.
§ 7.1 TAZMAMART: WEST-EUROPESE WEERSLAG VAN MISSTANDEN VAN EEN AUTORITAIR BEWIND
Albdiouni refereert in Voyeur aan Tazmamart en aan de repressie onder Hassan II in het
algemeen en verwerkt zo een deel van de Marokkaanse geschiedenis in haar roman. De
geschiedenis van deze geheime gevangenis, waarvan hier een korte uiteenzetting volgt,
trok indertijd ook internationaal de aandacht en niet in de laatste plaats in Nederland.
De gevangenis, die van 1973 (het bouwjaar) tot 1991 bestond, lag in het zuidoosten van
Marokko aan de voet van het Atlasgebergte en vlak bij de woestijn, in de buurt van de
plaats Er-Rich (tussen Errachida en Midelt). Zij is een symbool geworden voor
onderdrukking tijdens het bewind van Hassan

II;

militairen, veelal van lagere rang

(coupplegers), politieke gevangenen, of simpelweg mensen die ‘uit de weg geruimd’
moesten worden, verdwenen in Tazmamart, waarvan vrijwel niemand het bestaan
kende, en waar de gedetineerden in abominabele omstandigheden leefden. Ze werden
afzonderlijk van elkaar in kleine cellen gestopt waar geen daglicht binnenkwam en waar
ze continu verbleven. Het rantsoen was zeer karig en er was geen enkele bescherming
tegen de zomerhitte of de winterkou. Dit in combinatie met de afwezigheid van
medische verzorging (voor onder meer verwondingen door marteling) droeg bij aan de
dood van velen. Slechts 28 van de in totaal 58 gevangenen overleefden hun
gevangenschap.
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Het bestaan van Tazmamart kwam aan het licht door druk van Amnesty
International en door de publicatie van Notre ami le roi (Gallimard, 1990) – in het
Nederlands uitgegeven onder de titel Een bevriend staatshoofd. Hassan

II

van Marokko,

absoluut monarch (Ambo, 1992) – van de Franse journalist Gilles Perrault, een kritisch
werk over het bewind van de absolute vorst Hassan

II

gedurende achtendertig jaar

(1961-1999). De verschijning van het werk veroorzaakte veel reuring; de Marokkaanse
regering verbood het boek weliswaar in eigen land, maar kon de verschijning ervan bij
één van de meest toonaangevende uitgeverijen van Frankrijk niet tegenhouden. Onder
druk van de (inter)nationale publieke opinie werden de gevangenen van Tazmamart
uiteindelijk in 1991 vrijgelaten, nadat de koning hun zogenaamd ‘gratie’ had verleend.
Het onrecht dat de gedetineerden van Tazmamart was aangedaan, werd erkend bij wijze
van een schadeloosstelling die de overlevenden eind oktober 2000 kregen aangeboden
onder het bewind van Mohammed

VI,

de zoon en opvolger van Hassan II. Ook werd er

een herdenking gehouden bij de poort van Tazmamart.505
Over deze zwarte bladzijde in de Marokkaanse geschiedenis zijn verschillende
boeken geschreven: bijvoorbeeld Dix-huit ans de solitude. Tazmamart (Michel Lafon,
1993) van Ali Bourequat, in het Nederlands uitgegeven onder de titel Achttien jaar
eenzaamheid. De gevangenschap van de broers Bourequat in Tazmamart (De Kern, 1994),
Tazmamart. Cellule 10 (Éditions Paris-Méditerranée, 2000) van Ahmed Marzouki en
Cette aveuglante absence de lumière (Éditions du Seuil, 2001) van Tahar Ben Jelloun,
vertaald in het Nederlands onder de titel Een verblindende afwezigheid van licht (De
Geus, 2002).506 Door deze publicaties spreekt men binnen de Marokkaanse

Vogelaar, Jacq. 2003. Op. cit., 6-15.
De dochter van de voormalige generaal Mohamed Oufkir, Malika Oufkir, die met haar familie na de
coup in 1972 jarenlang wordt opgelsoten, schreef (met co-auteur Michèle Fitoussi) over haar
gevangenschap het boek La prisonnière (Editions Grasset & Fasquelle, 1999) dat ook in een Nederlandse
vertaling verscheen, met als titel De gevangene.Twintig jaar ballingschap in Marokko (Arena, 1999). Ter
verduidelijking: Mohamed Oufkir is de generaal die in 1972 een coup tegen het bewind van Hassan II had
voorbereid en die direct na het mislukken ervan zelf de dood vond. Volgens verschillende bronnen is hij
geëxecuteerd. Zijn familie verdween vervolgens jarenlang in een (geheime) gevangenis in Marokko. Deze
gevangenis is echter niet Tazmamart, de beruchte gevangenis waarin vooral militairen van lagere rang,
die betrokken waren bij deze staatsgreep (of bij de andere coup in 1971), weggestopt worden. Fatéma
Oufkir, de weduwe van Mohamed Oufkir en moeder van Malika, publiceerde een jaar later ook een boek
over de jaren in gevangenschap: Les jardins du roi. Oufkir, Hassan II et moi (Michel Lafon, 2000). In een
latere editie is de titel gewijzigd in: Les jardins du roi. Oufkir, Hassan II et nous. Dit werk is in het
Nederlands uitgegeven onder de titel Geketend door een koning. 20 jaar gevangenschap in de kerkers van
Hassan II (Tirion, 2001).
505
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literatuurkritiek inmiddels van de opkomst van het al eerder genoemde literaire genre:
de récit carcéral.507
Een belangrijke tweedeling die in deze gevangenisliteratuur moet worden
aangebracht betreft die tussen de non-fiction en de fictionele literatuur ofwel de literaire
fictie.508 De hierboven aangehaalde titels van Ali Bourequat en Ahmed Marzouki
behoren tot de feitenliteratuur c.q. getuigenissenliteratuur, het zijn weergaven van
werkelijke gebeurtenissen die de auteurs zelf hebben meegemaakt. Albdiouni’s roman
Voyeur en het werk van Ben Jelloun verwijzen weliswaar naar een gevangenis die
werkelijk heeft bestaan – de roman Een verblindende afwezigheid van licht van Ben
Jelloun is, zoals aangegeven in de paratekst, zelfs ‘gebaseerd op feiten, ontleend aan de
getuigenis van een ex-gevangene van Tazmamart’509 – maar zijn desondanks fictionele
werken, wat zoveel wil zeggen dat de auteur zijn of haar verbeelding heeft laten spreken
en niet zozeer de feitelijke geschiedenis, die heeft slechts dienst gedaan als
inspiratiebron. Deze specifieke Marokkaanse gevangenisliteratuur is dus ontstaan op
basis van autobiografische ervaringen, maar heeft zich ook ontwikkeld tot proza over de
psyche van gevangenen, over de psychologische uitwerking die jaren van
gevangenschap hebben op de menselijke geest. Over de (meer)waarde van literaire fictie
in het geval van gevangenisliteratuur, schrijft Jacq Vogelaar in Raster het volgende:
[Tahar Ben Jelloun] ging […] verder door iets te doen wat anderen niet onder woorden konden
brengen, niet wilden of durfden vertellen: hoe ze de opsluiting in hun binnenste beleefd hebben,
op hun eigen manier verwerkt en het in de herbeleving voor zichzelf tot ervaring gemaakt
hebben. Ik heb veel berichten over alle mogelijke kampen en gevangenissen gelezen, maar bijna
altijd bepalen de ooggetuigen zich tot wat ze gezien, gehoord en meegemaakt hebben. Hoe het er
in die extreme toestanden bij hen van binnen uit heeft gezien, sparen ze uit – volkomen terecht
want wat toen hun reserve aan gedachten en gevoelens was, áls ze daarvoor tenminste nog
ruimte over hadden, is vermoedelijk ook precies datgene wat hen behouden heeft en wat zij zelf
willen behouden als de kern van hun verhalen en beweegreden om verder te leven. 510

Zie voor een uitgebreide lijst van al deze publicaties: Najib Redouane (red.) 2009. Vitalité littéraire au
Maroc. Parijs: L’Harmattan, 16-17.
508 Cf. Meeuse, Piet. 2003. ‘Waarheid is een ander land.’ Raster 101: 94. (Vertaling van Timothy Garton Ash.
2002 (16 november) ‘Truth is another country.’ The Guardian.)
509 Uit de opdracht in: Tahar Ben Jelloun. 2002. Een verblindende afwezigheid van licht. Breda: Uitgeverij
De Geus, 5.
510 Vogelaar, Jacq. 2003. ‘Meer dood dan levend. De revenant in romans, documenten en verhalen.’ Raster.
101: 54.
507
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Albdiouni baseert zich in Voyeur, anders dan Ben Jelloun in Een verblindende afwezigheid
van licht, níét op een getuigenis van een werkelijk bestaande ex-gevangene. Het gegeven
dat Ben Jelloun dat wel heeft gedaan, zorgde voor een ware polemiek in de Franse
media. In het eerste kwartaalnummer van het Nederlandse literaire tijdschrift Raster uit
jaargang 2003 staat de Frans-Marokkaanse schrijver centraal en wordt het verschijnen
van zijn roman Een verblindende afwezigheid van licht en de daarop volgende polemiek
becommentarieerd. De omvang van deze controverse en het feit dat het Nederlandse
literaire tijdschrift Raster er een speciaal nummer aan wijdde, maakt het vermelden
ervan hier relevant.
In Een verblindende afwezigheid van licht beschrijft Ben Jelloun op literaire wijze
hoe de psyche van een mens in erbarmelijke omstandigheden ervoor kan zorgen dat
men niet doordraait. Hoe beter men in staat is een binnenwereld te creëren ter
vervanging van de gruwelijke buitenwereld, des te meer kans men heeft om niet als een
gebroken mens verder te moeten leven. De vraag die gesteld werd, was ‘of een schrijver
over zulke extreme situaties mag schrijven [een gevangenschap in Tazmamart in dit
geval] als hij ze niet zelf heeft meegemaakt’.511 De (literaire) kritiek viel in twee kampen
uiteen: diegenen die vinden dat je de werkelijkheid onrecht aandoet en bovendien
financieel gewin haalt uit het lijden van de medemens, en diegenen die vinden dat het
schrijven over zulke extreme situaties gerechtvaardigd is omdat de literatuur in staat is
om een andere invalshoek te bieden, juist doordat het een groter beroep doet op de
verbeelding en het inlevingsvermogen van de lezer.
De commotie die na het verschijnen van laatstgenoemde roman, in januari 2001,
ontstond, vloeide voort uit het feit dat Aziz Binebine, de ex-gevangene met wie Ben
Jelloun twee gesprekken had gevoerd voor zijn roman, moeite bleek te hebben met het
gegeven dat de hoofdpersoon van Cette aveuglante absence de lumière, Salim, onder
andere op zijn persoon was geïnspireerd.512 Dat de Frans-Marokkaanse schrijver de
ervaringen van Aziz Binebine tijdens zijn gevangenschap in Tazmamart niet letterlijk
navertelde, maar gebruikte om het fictieve romanpersonage Salim mee te creëren, was
voor Binebine niet overtuigend genoeg, het zou neigen naar ‘plagiaat’ of, preciezer
gesteld, naar het ontvreemden van een levensbeschrijving. De discussie in de Franse
media ging ondermeer over de vraag of ‘men het lijden van anderen mocht gebruiken
[Redactie] 2003. ‘Bij dit nummer.’ Raster. 101: 5.
Aziz Binebine is de broer van Mahi Binebine, de Marokkaanse schrijver en schilder. Eerstgenoemde
was als militair bij de aanslag op koning Hassan II betrokken in zijn paleis in Skhirat in 1971.
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voor literaire, zelfs financiële doeleinden’.513 Is dat wel kies? Ben Jelloun lichtte in Le
Nouvel Observateur zijn beweegreden voor het schrijven van de roman als volgt toe:
Het boek dat ik geschreven heb is geen pamflet, geen analyse van het Marokko van Hassan, maar
een roman, een roman opgebouwd rond wat ik zou noemen: ‘de paradox van een overlevende’.
Een paradox volgens welke een mens des te beter aan zijn geplande dood zal ontsnappen
naarmate hij er meer in slaagt zich geheel en al aan de wereld te onttrekken. […]
Als schrijver heb ik gekozen voor de weg van de literatuur. Meer dan het aanklagende essay leek
mij de roman de enige manier om het probleem van het menselijk lijden aan de orde te stellen
zonder je op het vlak van de politieke confrontatie te begeven, dat van oordeel en straf.514

Ben Jelloun stelt zich hier dus op het standpunt dat de esthetiek van het literaire werk
zich bij uitstek leent voor de overdracht van een ethische overtuiging. Ben Jelloun gaat
niet in op de tweede – ethische – kwestie die hier speelt, namelijk in hoeverre de
schrijver het recht heeft het leed van anderen te ‘fictionaliseren’. Hij rechtvaardigt zijn
keuze voor het literaire werk door te stellen dat lezers meer opsteken van een roman
dan van een document omdat zij hiervoor hun verbeeldingskracht moeten aanspreken.
Waarmee hij impliceert dat dit zwaarder moet wegen dan de eventuele pijn die het
fictionaliseren van iemands levensverhaal veroorzaakt bij de desbetreffende persoon.
Hiermee hebben we echter nog geen antwoord op de vraag wat een hedendaagse
Nederlandstalige schrijfster als Albdiouni ertoe zou hebben kunnen bewogen om in haar
werk, dat immers noch in Marokko, noch in Frankrijk – dat binnen Europa veruit de
grootste Marokkaanse gemeenschap herbergt – wordt gelezen, zo nadrukkelijk in te
gaan op de recente geschiedenis van Marokko. De schrijfster kan zich wellicht geroepen
hebben voelen om deze bij veel Nederlandstalige lezers onbekende Marokkaanse
geschiedenis onder de aandacht te brengen. Zij vindt vermoedelijk dat haar
Deze vraag werd opgeworpen door Jeanne de Menibus in de Nouvel Observateur, geciteerd en vertaald
door Jacq Vogelaar. 2003. Op. cit., 10.
514 Ben Jelloun, Tahar. 2001 (8 februari). ‘Waarom men mij kapot wil maken’, geciteerd en vertaald door
Jacq Vogelaar. 2003. Op. cit., 6-15.
In hetzelfde nummer van Raster staat een interview met Ben Jelloun waarin hij nogmaals zijn
beweegredenen tot het schrijven van de roman Cette aveuglante absence de lumière probeert te duiden:
‘[Ik] ben van mening dat literatuur sterker is, meer zeggingskracht heeft om de werkelijkheid uit te
drukken, dan een ooggetuigenverslag. De lezer stelt zich dingen voor, doet een beroep op zijn inzicht, zijn
geheugen en zijn angsten. En in die zin beschouw ik deze roman niet als een boek over Tazmamart, maar
als een boek over het idee van weerstand; hoe kun je weerstand bieden tegen barbaarsheid, tegen de
meest meedogenloze wreedheid? Door een geestelijke, innerlijke kracht, door een vorm van onthechting
van alles wat ons van onszelf vervreemdt. Ik ben ervan overtuigd dat lezers meer opsteken van het lezen
van een roman dan van een document. Dat geldt voor boeken over de shoah en over iedere tragedie
waarbij miljoenen onschuldige mensen zijn omgekomen.’ [Redactie]. 2003. ‘Tahar Ben Jelloun antwoordt
op vragen van de redactie van Raster.’ Raster 101: 16-26 (vertaling: Maria Noordman).
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geschiedenis, of – juister geformuleerd – de geschiedenis van het land waar haar ouders
hun wortels hebben liggen, een plek verdient in de Vlaamse letteren. Zij ‘houdt’ het
geboorteland van haar ouders niet ‘mestora’; zij hangt de vuile was juist wel buiten.
Alhoewel Marokko het imago heeft een van de tolerantste landen van de Arabische
wereld te zijn met een moderne, hervormingsgezinde koning, moet men nog altijd
oppassen met het leveren van ongezouten kritiek op socio-politieke zaken en het
koningshuis. Als Vlaams-Marokkaanse voelt Albdiouni zich vrij om haar kritiek te spuien
en zij gebruikt de Vlaamse literatuur daarvoor als medium.
§8

CONCLUSIE: LAMRABET & ALBDIOUNI, MIGRANTENLITERATUUR EN GLOBALISERING

Het interessante aan de romans Vrouwland en Voyeur is dat beide werken gericht zijn op
de Marokkaanse actualiteit, eerstgenoemde roman voor een deel en laatstgenoemde
volledig. Dit is exemplarisch voor het verschijnsel van Nederlandstalige Marokkaanse
romans die hun stof ontlenen aan de wereld buiten Europa.515 Hierdoor worden niet
(alleen) de geijkte migrantenthema’s behandeld die we dikwijls kunnen terugvinden in
de werken van zogenaamde migrantenschrijvers zódra ‘otherness’ of het ‘land van
herkomst versus het land van aankomst’ ter sprake komt of wordt verbeeld. Juist omdat
de setting grotendeels niet (alleen) Nederland betreft – met andere woorden: het land
van aankomst of van immigratie en integratie – worden er geheel andere thema’s
aangeboord.
In Voyeur zijn de geijkte migrantenthema’s zoals ‘botsing tussen culturen’,
‘identiteitscrisis door migratie’ en ‘terugverlangen naar het vaderland’ zelfs compleet
afwezig aangezien de roman volledig in Marokko is gesitueerd. In Vrouwland worden
deze thema’s wel aangestipt in het gedeelte van de roman dat zich in België afspeelt.
Daarnaast vinden we in beide romans thema’s die vooral met sociale kwesties in het
Poel, Ieme van der. 2009. Op. cit., 14.
Adriaan Krabbendam, voormalig redacteur van uitgeverij Vassallucci, constateerde – met een
vooruitziende blik – deze internationalisering van de Nederlandse literatuur ook al in 2000. ‘[T]hey
transform, they combine, they show a different eye, on culture, on language, on life. […]
[I]it is not only the “newness”, that urges a publishing house to look for “foreign” writers. The stories those
people relate, are of a more global, international character, they surpass the national boundaries in all
ways. […] they are international authors, and though substantially they may contribute to Dutch literature
as a whole, they do the same on an international level.’ Krabbendam, Adriaan. 2000 (16 september).
‘Publishing and Editing the ‘Dutch Internationals.’ Lezing bij ‘Language On the Move. New Writing by New
Europeans.’ Symposium Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds. Amsterdam, 14-17
september.
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hedendaagse Marokko te maken hebben, maar net zo goed in het huidige Europa hete
hangijzers zijn. Thema’s zoals de harraga-problematiek, de al dan niet illegale oversteek
van de Straat van Gibraltar en de daarmee samenhangende fixatie op en de fascinatie
voor Europa, de hoge werkloosheid, zowel onder laag- als hoogopgeleiden, en
vrouwenemancipatie.516 Tevens komen in Voyeur onder andere de volgende thema’s aan
bod: een repressieve en/of controlerende overheid en maatschappij, de geschiedenis
van de geheime gevangenis Tazmamart, het koningshuis en modernisering, de unieke
positie van de stad Tanger in heden en verleden, het joodse verleden en de aandacht
voor de verdwenen joodse culturele erfenis, religieuze spanningen en terrorisme.
Na de literaire analyses van Lamrabets Vrouwland en Albdiouni’s Voyeur rijst de
volgende vraag. Hoe valt deze grote interesse in de Marokkaanse actualiteit van deze
Vlaams-Marokkaanse schrijfsters te verklaren, dit in tegenstelling tot NederlandsMarokkaanse schrijvers, zoals Abdelkader Benali, Hafid Bouazza en Naima El Bezaz, die
een veel minder grote belangstelling voor actuele sociale kwesties in Marokko in hun
schrijven aan de dag leggen? Ik benadruk hier nogmaals dat het ‘Marokko’ in literaire
fictie, ook al refereert het aan de actualiteit, nog altijd een constructie is. Het antwoord
op de vraag over deze aandacht voor bestaande sociale problematiek, valt wellicht te
vinden in het feit dat zowel Lamrabet als Albdiouni in België zijn opgegroeid. Alhoewel
ze beiden uit het Nederlandstalige Vlaanderen komen, hebben ze vanwege de nabijheid
van het Franstalige Wallonië en Frankrijk hoogstwaarschijnlijk meer verwantschap met
de hedendaagse Franstalige literatuur, waaronder de specifieke Marokkaanse
Franstalige literatuur. Zoals in voorgaande analyses is aangetoond zijn in die literatuur
recentelijk nieuwe genres ontstaan, zoals de harraga-fictie en de littérature carcérale.
Het is dus niet ondenkbaar dat zij als Belgische Marokkanen beter op de hoogte zijn van
Franstalige literaire ontwikkelingen dan de Nederlandse schrijvers van Marokkaanse
origine. Deze nieuwe genres zijn bij Nederlandstalige Marokkaanse schrijvers uit
Nederland in ieder geval nauwelijks nog aan bod gekomen.
Sinds de in 2008 uitgebroken economische crisis in Europa, waar onder andere Spanje hard door is
getroffen, is er, ironisch genoeg, ook een migratiestroom ontstaan – men spreekt wel van een ‘giro
migratorio’ (letterlijk: draai/wending in de migratie) – van vaak gespecialiseerde/gekwalificeerde
Spaanse arbeidsmigranten naar Marokko. Zij werken vaak zonder werkvisum, dat in Marokko niet
verplicht is, aan de andere kant van de Straat van Gibraltar. Deze migratie in omgekeerde richting wordt
mede veroorzaakt door de aantrekkende Marokkaans economie van de afgelopen jaren.
Placer, David. 2014 (19 mei). ‘El plan de transformación de Tánger atrae a profesionales españoles en
paro que trabajan sin visado.’ Web:
http://www.economiadigital.es/es/notices/2014/05/la_inmigracion_se_gira_espana_exporta_5.000_trab
ajadores_ilegales_a_marruecos_54597.php (12-09-2015).
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Afgezien van de overlappende thematiek in Vrouwland en Voyeur zijn er ook nog
andere overeenkomsten tussen deze twee literaire werken. Beide schrijfsters proberen
een zo veelzijdig mogelijk beeld te geven van Marokko en de Marokkaanse gemeenschap
door een zeer frequente afwisseling van vertelperspectief of focalisatie toe te passen.
Deze afwisseling is vooral in Voyeur behoorlijk overweldigend. Bij Albdiouni verworden
alle ‘stemmen’ van de personages tot een soort kakofonie, een chaos van hedendaags
Marokko, terwijl de drie belangrijkste stemmen bij Lamrabet wel een inkijkje geven in
het leven en de gedachtewereld van de desbetreffende personages.
Het gebruik van termen, zinsneden én woorden in het Marokkaans-Arabisch,
darija, is ook kenmerkend voor beide werken. In Vrouwland wordt er naast het darija
ook Berbers ofwel Tamazight gebruikt; dit geldt ook voor Voyeur, alhoewel in mindere
mate. In Voyeur komen ook het Frans, Spaans en Engels voor, als ware het een
afspiegeling van het internationale Tanger van weleer. Albdiouni heeft dan wel een
summiere verklarende woordenlijst opgenomen in haar werk, maar die verklaart lang
niet al het buitenlandse taalgebruik in de roman; bij Lamrabet is een verklarende
woordenlijst volledig afwezig. Op de Nederlandse lezers zonder Marokkaanse
achtergrond heeft vooral het gebruik van darija en Berbers een uitsluitend effect; ze
worden als het ware geconfronteerd met de mogelijkheid van uitsluiting, iets waarvan
ze zich als culturele ‘meerderheid’ wellicht niet altijd rekenschap geven. Toch rijst de
vraag waarom er in een Nederlandstalige roman die klaarblijkelijk voor een Nederlands
lezerspubliek is geschreven, waarvan slechts een deel vertrouwd is met deze talen, zo
veel vreemde woorden staan die niet worden uitgelegd.
Interessant in dit opzicht is wat Michiel van Kempen te berde brengt over Edgar
Cairo en zijn gebruik van het Sranan en het Surinaams-Nederlands in zijn literaire werk.
Cairo wilde verhalen vertellen over ‘zijn’ Suriname die nog niet bekend waren of waar
nog niet naar geluisterd was en hij wilde dat doen ‘from the inside and with as few
linguistic adaptations as possible [trying to give it another form] for readers on the
outside who were prepared to listen […]’.517 Het specifieke taalgebruik van Cairo behelst
ook het behoud van linguïstische taalelementen en gaat dus verder dan wat Lamrabet en
Albdiouni doen; deze schrijfsters incorporeren alleen wat Marokkaanse lexicale
Van Kempen Michiel. 2010. ‘Dutch tulips in unexpected colors; Humour in Dutch migrant writing:
Kader Abdolah, Sevtap Baycılı, Khalid Boudou, Edgar Cairo.In: Graeme Dunphy & Rainer Emig (red.)
Hybrid Humour: Comedy in Transcultural Perspectives. Internationale Forschungen zur Allgemeinen und
Vergleichenden Literaturwissenschaft 130. Amsterdam/New York NY: Rodopi, 105.
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elementen, zoals Van Kempen dit ook constateert bij Khalid Boudou. In alle gevallen gaat
het echter wel om vormen van ‘language renewal’.518 Adriaan Krabbendam refereerde in
2000 ook al aan het nieuwe Nederlands dat door deze ‘buitenlandse’ schrijvers wordt
gebruikt: ‘These writers inject new rhythms, new ideas, new symbols, new imagery, and
new metaphors – in short, an entirely new idiom – into our rich mother tongue. The
result is a heretofore unknown kind of rhetoric.’519
Een mogelijke andere verklaring is dat de schrijfsters een vorm van exotisering
toepassen: zelf-exotisering. Het Arabische en Berberse taalgebruik wordt in dat geval als
een onderscheidend kenmerk gehanteerd, waarmee de schrijfsters zich bewust willen
profileren. Zo kunnen ze hun literaire werk voorzien van een eigen karakter waardoor
het nét even afwijkt van andere Nederlandse literatuur en het dientengevolge
interessant maakt. In deze zin is zelf-exotisering een literaire strategie die als
tegenhanger kan worden beschouwd van het exotiseren of oriëntaliseren van de
paratekst wat door uitgevers tot aan 2001/2002 veelvuldig als marketingstrategie werd
aangewend of gestimuleerd.

518
519

Ibidem.
Krabbendam, Adriaan. 2000. Op. cit.
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§1

BIOGRAFIE EL BARAKA

Aziza El Barakat (1977) is letterkundige en politicologe.520 In 1997 heeft zij de El HizjraLiteratuurprijs gewonnen voor poëzie en in 1998 werden twee verhalen van haar hand
bekroond.521 Ze is columniste geweest voor Ublad van de Universiteit Utrecht en heeft in
2004 haar medewerking verleend aan Racisme Ongerijmd, een poëzietentoonstelling
over racisme en vooroordelen. Ze is werkzaam geweest bij Zorg Consult Nederland dat
een van de belangrijkste adviesbureaus voor de geestelijke gezondheidszorg was.
Wellicht heeft deze baan als inspiratiebron gediend voor het literaire werk De
zorgstroom, waarin veel personages met psychische problemen te kampen hebben.
Onder de schrijversnaam A. El Baraka heeft ze literair werk gepubliceerd in het
tijdschrift Passionate (in 2004).522 De verhalenbundel De zorgstroom (2008) – eveneens
gepubliceerd onder de naam A. El Baraka – is haar prozadebuut en werd genomineerd
voor de Selexyz Debuutprijs 2009.523
De titel De zorgstroom verwijst klaarblijkelijk naar de gezondheidszorg waar vele
personages in de verhalenbundel mee te maken hebben, vanwege hun psychiatrische
aandoening en/of fysieke gesteldheid. In het allerlaatste verhaal van de verhalenbundel,
‘Het strand’, wordt het neologisme zorgstroom genoemd: ‘de laatste hulpverlener die
haar [de patiënt] in de zorgstroom passeerde, [was] een maatschappelijk werker’.
(p.148) Het woord ‘zorgstroom’ doet denken aan ‘maalstroom’ dat, de gezondheidszorg
indachtig, een beeld oproept van de zorg als mallemolen, wat ook aansluit bij de context
Op het achterplat van haar debuut De zorgstroom (2008) staat vermeld dat ze naast Politicologie,
Engelse taal- en letterkunde studeerde; in de bundel Smurfen en Shahada (Amsterdam: Uitgeverij El Hizjra,
1999) waarin de auteurs zijn opgenomen die in 1998 de El Hizjra-Literatuurprijs of een
aanmoedigingsprijs ontvingen (waaronder El Barakat), schrijft ze echter in een korte introductie op haar
bijdrage dat ze Politicologie en Arabisch studeert.
521 Ze ontving de El Hizjra-Literatuurprijs voor een viertal gedichten, te weten: ‘In het badhuis’, ‘Vannacht’,
‘Zwartrijden in de Hollandse weide’ en ‘Monsterverbond’; de twee bekroonde verhalen van een jaar later
zijn: ‘Acht zakken meel’ en ‘Achmeds kip’.
522 Het betreft het verhaal ‘Max schrijft brieven aan zijn broer’ (dat later ook is opgenomen in de
verhalenbundel De zorgstroom). Passionate 11, 4: 40-42.
523 El Baraka, A. 2008. De zorgstroom. Amsterdam: Uitgeverij De Harmonie.
De schrijversnaam El Baraka wijkt slechts lichtelijk af van de werkelijke achternaam van de auteur: El
Barakat. ‘Baraka’ betekent in Marokkaans dialectaal Arabisch ‘zegen’ of ‘genadigheid’; ‘barakat’ is het
meervoud van ‘baraka’. Het is opvallend dat de schrijfster ervoor kiest om het initiaal A. te hanteren in
plaats van haar eigenlijke voornaam Aziza.
De Selexyz Debuutprijs is een voortzetting van de Marten Toonder/Geertjan Lubberhuizen-prijs voor
literaire prozadebuten. De prijs heeft tot doelstelling debuterende auteurs te stimuleren in hun werk.
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waarin het woord in de verhalenbundel voorkomt: vele hulpverleners passeren de revue
die niet goed met elkaar communiceren en geen van allen geeft adequate hulp. De
patiënten voelen zich in de maalstroom als in een draaikolk verloren; ze zinken steeds
verder weg.524
§2

POSITIONERING VAN DE ZORGSTROOM TEN OPZICHTE VAN VROUWLAND EN VOYEUR

De zorgstroom is een verhalenbundel waarin de ‘zorg’ het centrale thema vormt. De
personages zijn op de een of andere manier de weg kwijt geraakt of worden in hun
verzorgende rol geconfronteerd met verwarde en vaak depressieve personages. Hoewel
het gekozen perspectief van verhaal tot verhaal varieert (er zijn verhalen in
monoloogvorm, verhalen geschreven in de tweede persoon enkelvoud, waarin de lezer
min of meer als getuige wordt opgeroepen, en verhalen waarin een auctoriele verteller
aan het woord is), kenmerken veel verhalen zich door eenzelfde atmosfeer van
ontreddering en uitzichtloosheid. ‘Dit zijn de feiten’, luidt de openingszin van het eerste
verhaal ‘Mevrouw Lerri’. Maar aan die feiten of aan realiteitszin lijkt het alle opgevoerde
personages juist te ontbreken, ze zijn het spoor bijster of doen een goed bedoelde dan
wel moedeloze poging iemand te helpen die het spoor bijster is.
In meerdere opzichten wijkt de verhalenbundel De zorgstroom af van de hiervoor
besproken werken Vrouwland en Voyeur. Zoals al aangegeven, is De zorgstroom een
verhalenbundel, geen roman. De auteur is een Nederlands-Marokkaanse schrijfster, geen
Vlaams-Marokkaanse en – het meest essentiële punt binnen het kader van dit onderzoek
– er bestaat een grote mate van verschil met betrekking tot de thematiek.
Zoals Henriëtte Louwerse in haar studie Homeless Entertainment heeft
aangegeven, kun je omstreeks 1998 binnen de migrantenliteratuur grofweg twee
hoofdstromingen onderscheiden: de schrijvers in kwestie legden ofwel de nadruk op de
problemen die migranten ondervonden in hun nieuwe vaderland (zoals Lamrabet voor
een deel doet in Vrouwland), ofwel ze gebruikten hun land van herkomst, of dat van hun
ouders, als decor voor hun verhalen (zoals Albdiouni doet in Voyeur).525

Abdelkader Benali vestigde de aandacht op het werk van A. El Baraka door op 3-12-2014 een
afbeelding van haar verhalenbundel De zorgstroom te plaatsen op zijn Facebook wall waarbij hij
vermeldde: ‘In het kader van vergeten auteurs. Zij debuteerde jaren geleden met een sterke
verhalenbundel vol kwetsbare en zoekende personages. Lees dit boek en ontdek A. el Baraka!’
525
Louwerse, Henriëtte. 2007. Op. cit., 126.
524
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In Vrouwland heeft de protagonist, de Vlaamse Mariam/Mara van Marokkaanse
afkomst, te maken met het ‘klassieke’ migrantenprobleem: het gevoel niet werkelijk
opgenomen te worden in (de cultuur van) het ‘ontvangende’ land, België in dit geval.
Voyeur daarentegen speelt geheel in Marokko. De hedendaagse problematiek van dit
land, in het bijzonder die van de havenstad Tanger, speelt een belangrijke rol in deze
roman.
De zorgstroom echter kan niet aan een van deze stromingen gerelateerd worden.
De verhalen gaan niet over een utopisch (of dystopisch) beeld van ‘het land van
herkomst’ of over een botsing van culturen in ‘het land van aankomst’; sterker nog: in
eerste instantie lijkt de verhalenbundel wat betreft de thematiek nauwelijks tot niets
van doen te hebben met zogenaamde migrantenliteratuur. In de meeste verhalen lijken
geen aanwijzingen aanwezig te zijn die expliciet duiden op migranten- of
migratiethema’s of op een Nederlands-Marokkaanse achtergrond.
In De zorgstroom wordt in geen enkel verhaal een duidelijke aanwijzing van
locatie gegeven, evenmin worden de personages geïntroduceerd als zijnde van een
bepaalde etniciteit of afkomstig zijnde uit een bepaald land. Daarmee lijkt de angel uit de
kwestie van displacement of van ‘anders zijn’ te zijn getrokken, of lijkt een dergelijke
kwestie onaangeroerd te blijven. Bij nadere beschouwing is dit echter niet het geval.
Verscheidene personages in De zorgstroom gaan wel degelijk gebukt onder een bepaalde
sociaal-culturele druk, alhoewel wij, als lezers, niet op de hoogte gebracht worden van
wélke cultuur of samenleving deze afkomstig is. Het betreft hier een bepaalde mate van
‘geconditioneerd zijn’; het gaat hier niet zozeer om een van buitenaf opgelegde druk,
eerder om geïnternaliseerde sociale codes of regels.
Een voorbeeld van deze geconditioneerdheid is de wens van mevrouw Gong in
het verhaal ‘De val van mevrouw Gong’ om een kind te krijgen van het mannelijk
geslacht. ‘[Zij was] [t]wee, drie jaar getrouwd, vol angst voor onvruchtbaarheid of
slechts nakomelingen van het vrouwelijk geslacht.’ (p.37) Onwillekeurig denk je als lezer
aan China als setting van het verhaal door de naam Gong in combinatie met het
verlangen een zoon in plaats van een dochter op de wereld te zetten (wat doet denken
aan het gevolg van de zogenaamde eenkindpolitiek van de Volksrepubliek China). Dit
zou echter een te simpele, klakkeloze aanname zijn, nergens wordt het land genoemd of
wordt eraan gerefereerd, evenmin wordt de etniciteit van Mevrouw Gong weergegeven.
Het volgende citaat doet evenwel vermoeden dat het verhaal niet in het tegenwoordige
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Nederland is gesitueerd: ‘[Mevrouw Gong] hoorde de nieuwslezer zeggen dat het goed
ging met de economie. Steeds meer mensen van het platteland kwamen in de stad
studeren. Ze vochten zichzelf opwaarts.’ (p.43) Maar dit kan niet tot de conclusie leiden
dat het verhaal zich in China afspeelt; het kan net zo goed in het Nederland van meer
dan

honderd

jaar

geleden

zijn

gesitueerd

of

deel

uitmaken

van

de

Nederlandse/Europese berichtgeving over China.
Een ander voorbeeld is te vinden in het verhaal ‘De solovlucht’. De mannelijke
hoofdpersoon in dit verhaal heeft het gevoel minderwaardig te zijn aan zijn buurman
aangezien deze laatste wel dé bedevaart heeft afgelegd en hij niet. Doordat de buurman
‘van geringe afkomst en analfabeet’ (p.113) deze reis een jaar geleden heeft afgelegd,
werd hij in ‘het middelpunt van de aandacht van [de] geloofsgemeenschap geworpen’
(p.113). Het hoofdpersonage, een man van aanzien (hoogopgeleid, afkomstig uit een
hoog sociaal milieu, alom bekendheid genietend in de stad) ‘besefte […] de noodzaak om
de ontstane scheve verhoudingen tussen [zijn] buurman en [hem] recht te zetten’.
(p.113) Hij voelde zich nu genoodzaakt de bedevaart (om wat voor bedevaart het
precies gaat is, wordt niet vermeld) ook af te leggen, alhoewel hij daar absoluut geen zin
in heeft (wellicht omdat hij onder andere geen zuiver geweten heeft). Wederom is er
geen plaatsaanduiding in het verhaal te vinden en evenmin is er melding van een
bepaalde etniciteit of cultuur. Het kan zich waar dan ook afspelen met wie dan ook
afkomstig uit een bepaalde geloofsgemeenschap.
Locatie en etniciteit zijn niet van belang, althans, ze worden niet benoemd in de
verhalen van De zorgstroom; het gaat erom dat ieder mens geconditioneerd is door zijn
leefomgeving. Welke omgeving, samenleving, cultuur, religie, tradities, gewoonten ten
grondslag liggen aan deze geconditioneerdheid is van minder belang in deze
verhalenbundel. De nadruk ligt niet op wat van buitenaf komt, meer op wat van
binnenuit komt, ofwel de wijze waarop de personages de sociale regels, voorschriften,
gebruiken en cultuurelementen hebben geïnternaliseerd.
Tot slot, wil ik het voorbeeld van Siham aanhalen uit het verhaal ‘Het geluk van
vrouwen’, waar ik later nog uitgebreid op in zal gaan. Siham heeft het gevoel ‘afwijkend’
te zijn omdat ze trouwen en kinderen krijgen niet als het ultieme geluk makende doel in
het leven beschouwt, terwijl schijnbaar alle vrouwen in haar omgeving de rol van
echtgenoot en moeder als het belangrijkste en gelukzaligste in hun leven ervaren. Van
belang hier is dat Siham zich ‘afwijkend’ voelt bínnen haar leefgemeenschap. Het is niet
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zo dat zij zich niet opgenomen voelt door anderen; er knaagt iets in haarzelf. Ze vindt dat
ze net zo als alle vrouwen intens gelukkig moet worden van de gedachte kinderen te
krijgen, maar de realiteit is dat dat bij haar niet het geval is.
§3

DE ZORGSTROOM EN MOMO: WEL OF GEEN MIGRANTENLITERATUUR?

Zoals ik hierboven heb aangegeven, lijkt de aanduiding van plaats geen rol te spelen in
de De zorgstroom; er worden ook geen verwijzingen gemaakt naar cultuur of taal. In de
verhalenbundel zijn er geen duidelijke aanwijzingen dat we met zogenaamde
migrantenliteratuur te maken hebben. Hafid Bouazza’s novelle Momo (1998),526 het
eerste

literaire

werk

van

een

Nederlands-Marokkaanse

auteur

waarin

het

migrantenthema en duidelijke ‘migrant markers’ schijnbaar niet aanwezig zijn, vertoont
enige overeenkomsten met De zorgstroom.527 Zoals Louwerse heeft laten zien in haar
analyse van deze tekst in haar studie Homeless Entertainment, zijn er desalniettemin
elementen aanwezig waaruit we kunnen concluderen dat de setting van Hafid Bouazza’s
novelle ‘onmiskenbaar een zeer Nederlandse omgeving’ betreft. Dat laatste gaat echter
niet op voor El Baraka’s verhalenbundel. Toch zijn er interessante parallellen te trekken
tussen de twee literaire werken.
Louwerse schrijft: ‘Momo is entirely set in an unmistakably emphatically Dutch
environment with no apparent (mijn cursivering,

MN)

references whatsoever to the

background of the writer.’528 Verder brengt ze te berde:
The opposition of inside and outside, of native and exotic comes under siege. The dichotomy of
the Netherlands-Morocco that readers of migrant writing have come to expect is replaced […] the
comfortable projection of the ‘other’ onto an obvious outsider is foreclosed, the other is the
strangeness within the familiar, within the native culture.529

We hebben hier volgens Louwerse dus te maken met een geïnternaliseerde ‘otherness’,
zoals door Kristeva beschreven in haar klassiek geworden studie over xenofobie
Étrangers à nous-mêmes (1988). Het vreemde, zo stelt Kristeva onder verwijzing naar

Bouazza, Hafid. 1998. Momo. Amsterdam: Prometheus.
Louwerse, Henriëtte. 2007. Op. cit., 134.
528 Ibidem, 127.
529 Ibidem, 138.
526
527
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Freud, ligt besloten in wat ons vertrouwd is. 530 Het gaat hier om de ontmoeting met de
ander die ons confronteert met de onbekende kanten van onszelf, die het ons vervolgens
mogelijk maken om beter om te gaan met het ‘anders-zijn’ van anderen.
El Baraka’s De zorgstroom bevat net zo min als Bouazza’s Momo de elementen die
doorgaans vaak geassocieerd worden met migrantenliteratuur van, onder anderen,
schrijvers met een Marokkaanse achtergrond: de hierboven aangehaalde dichotomie
Nederland-Marokko ontbreekt in de verhalenbundel ook, evenals het exotische van het
land van herkomst tegenover het inheemse, het welbekende van het land van aankomst
en ‘the other’, het vreemde versus ‘the self’, het vertrouwde. In De zorgstroom komt het
‘vreemde’ in zekere zin van binnenuit.
In dit verband is het ook relevant wat Kristeva opmerkt over hoe buitenlanders
door hun (vaak) gebrekkige kennis van de taal en cultuur regelmatig aan het kortste
eind trekken in confrontatie met iemand die in zijn moedertaal spreekt. ‘But perhaps,’
schrijft ze, ‘Wanda and Kwang are suffering from something more than being foreign,
and Marie or Paul might have the same problems if they were a bit different, a bit
special, if they did not play the game, if they were like foreigners from within.’531
Dit brengt ons op de vraag of en hoe migrantenliteratuur als deel van de nationale
literatuur de Nederlandse letterkunde beïnvloedt en verandert. Boehmer vraagt zich
dan ook terecht af in haar studie Colonial and Postcolonial Literature in hoeverre
schrijvers als El Baraka, als nakomelingen van migranten, bijdragen aan een
verandering, een bijstelling van het geijkte beeld van Nederland en het Nederlands zijn,
zoals dat sinds jaar en dag door romans, films en kunstwerken is overgedragen en
bestendigd:
Their ‘post-migratory’ challenge to established perceptions of home, national allegiance, native
land […] changes the nature of the ‘host’ – but often inhospitable – country at its very heart. Such
writers and artists break the ‘constraints of ethnicity and national particularity’, and refigure
national traditions of writing in English [or Dutch, MN].532

Bert Paasman stelt een soortgelijke vraag in een nummer van het literaire tijdschrift
Literatuur, speciaal gewijd aan ‘Literaturen in het Nederlands’:

Kristeva, Julia. 1991. Strangers to Ourselves. New York, NY [etc.]: Harvester Wheatsheaf , 183.
Ibidem, 14
532 Boehmer, Elleke. 2005. Op. cit., 256.
530
531
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Biedt ze [migrantenliteratuur], bedoeld of onbedoeld, niet een nieuwe en ruimere blik op de
wereld, op andere volkeren en culturen? Relativeert ze onze eigen culturele verworvenheden niet,
of onze nationale eigenschappen, onze gekoesterde of verfoeide normen en waarden? Onze
literaire concepties? Maakt ze onze cultuur universeler? 533

Paasman lijkt in dit citaat te suggereren dat migrantenliteratuur niet alleen onze blik op
de wereld buiten onszelf verandert, maar ook dat zij van invloed is op hoe wij tegen
onszelf, tegen onze eigen cultuur aankijken. De Franse socioloog en cultuurhistoricus
Ahmed Boubeker gaat nog een stap verder. Hij betoogt dat immigratie zich niet langer in
de marge bevindt van de Franse (of Nederlandse, MN) maatschappij, maar zich nu in het
centrum daarvan positioneert, als een afspiegeling van de sociale, politieke en culturele
veranderingen.534 De Amerikaanse literatuurwetenschapper Leslie Adelson verwoordt
in haar essay ‘Against Between: A Manifesto’ een vergelijkbaar standpunt. Ze geeft aan,
in verband met Duits-Turkse literatuur, dat er geen sprake is van een ontmoeting tussen
twee culturen, tussen de Duitse cultuur en iets wat van buitenaf komt, maar dat er een
verandering plaatsvindt binnen de Duitse cultuur zelf, wat het heden scheidt van het
verleden.535
In dit kader is het onlangs gepubliceerde boek Nieuw in Nederland. Feesten en
rituelen in verandering (2012) ook vermeldenswaard.536 Het boek bevat bijdragen van
Nederlandse antropologen en sociale wetenschappers waarin feesten en rituelen
worden beschreven die met de komst van ‘nieuwe Nederlanders’ zijn ontstaan. De
insteek hierbij is dat deze vieringen niet enkel en alleen aan de migranten toebehoren,
maar onderdeel uitmaken van de Nederlandse samenleving. De feesten en rituelen ‘zijn
niet van hen maar van ons’ allemaal.
§4

PARALLELLEN TUSSEN DE ZORGSTROOM EN MOMO

Om te onderzoeken of er in De zorgstroom bij een nadere beschouwing toch aspecten
zijn te ontwaren die refereren aan ‘anders’ zijn en latente of subtiele verwijzingen
bevatten naar iets ‘afwijkends’, zal ik de verhalenbundel lezen tegen de achtergrond van
Paasman, Bert. 1999. Op. cit., 333.
Boubeker, Ahmed. 2010, geciteerd door Van der Poel, Ieme. 2012. Op. cit., 228-229.
535 Adelson, Leslie A. 2003. ‘Against Between: A Manifesto.’ In: Cheesman, Tom en Karin Yeşilada (red.).
Zafer Şenocak. Cardiff: University of Wales Press, 133-134.
536 Stengs, Irene (red.). 2012. Nieuw in Nederland. Feesten en rituelen in verandering. Amsterdam:
Amsterdam University Press.
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Bouazza’s novelle. Met name voor twee verhalen aan het eind van de De zorgstroom, die
elf verhalen in totaal telt, lijkt dit op te gaan: ‘Het geluk van vrouwen’ en ‘De solovlucht’.
Deze verhalen bevatten elementen die je terug kunt voeren naar de Marokkaanse
achtergrond van de schrijfster, zij het dat het bij fictie om een literaire ‘constuctie’
daarvan gaat. Bovendien wordt er in De zorgstroom geen enkele melding gemaakt van
een bepaald land, een bepaalde cultuur of etniciteit. Op zoek gaan naar ‘het
Marokkaanse’ is dan ook niet aan de orde, dat zou de veel te makkelijke aanname
inhouden dat een auteur als El Baraka nu eenmaal wel over Marokko en ‘het
Marokkaanse’ moet schrijven, enkel en alleen vanwege haar Marokkaanse achtergrond.
Boehmer geeft aan dat diasporic writers altijd een keuze hebben: zij zijn
schrijvers, ‘self-consciously the descendants of migrants, whose work maps a pathway
from displacement to the always qualified decision to belong to their adopted city or
nation.’537
Louwerse stelt terecht dat migrantenschrijvers vaak op een eenzijdige manier
benaderd werden in de jaren negentig, met nadruk op hun culturele en etnische
achtergrond: ‘Als “buitenstaanders” worden ze tegen wil en dank beoordeeld naar hun
vermogen om het anders-zijn te gebruiken als drijvende kracht achter hun literaire
productie.’538 Wanneer hierbij het literaire aspect van hun schrijven niet in ogenschouw
wordt genomen, trapt men in de valkuil van een puur ‘etnografische’ lezing, waarbij
geen rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van literaire fictie.
Ik zal in dit hoofdstuk een andere benadering hanteren: ik bekijk of en hoe El
Baraka’s verhalenbundel De zorgstroom bijdraagt aan een verandering in de
Nederlandse literatuur van het geijkte beeld van wat als Nederlands beschouwd wordt.
Parallel hieraan hanteer ik deze benadering bij Bouazza’s Momo, alhoewel deze novelle
iets minder extensief zal worden behandeld.
§5

‘HET GELUK VAN VROUWEN’ EN MOMO: HET VROUWENLICHAAM

Het korte verhaal ‘Het geluk van vrouwen’ in De zorgstroom gaat over Siham die zomaar
met Haron is getrouwd. Haar gedachten gaan terug naar haar eigen bruiloft omdat ze
daaraan wordt herinnerd door de avond voorafgaand aan de trouwdag van haar kennis
Boehmer, Elleke. 2005. Op. cit., 256.
Louwerse, Henriëtte. 1999. ‘De taal is gansch het volk? Over de taal van migrantenschrijvers.’ In:
Literatuur. 16, 6: 370.
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of vriendin Randa – waarop traditiegetrouw alle vrouwen zich verzamelen. De namen
Siham, Haron en Randa doen niet Nederlands aan – de connotatie van deze namen is
‘exotisch’, zonder dat dit wordt gepreciseerd – en de traditie dat alle vrouwen zich
verzamelen op de avond voorafgaand aan een bruiloft is ook geen Nederlands gebruik.
Toch zou het verhaal zich best in Nederland af kunnen spelen en zouden de vrouwen
Nederlands kunnen zijn. Dit vermoeden wordt bevestigd wanneer Siham naar een
dokter gaat die de naam Berghout draagt.
In het volgende citaat ligt de focalisatie bij Siham; vanaf de derde zin lijkt het erop
alsof Sihams gedachten worden weergegeven, maar syntactisch gezien houdt de passage
echter dezelfde zij-vorm, er is dus geen sprake van een verschuiving van een
derdepersoons- naar een eerstepersoons-vertelinstantie. Er is hier (waarschijnlijk)
sprake van interne focalisatie in de vrije indirecte rede. Siham heeft geen gelukkig
huwelijk met Haron:
Ze trouwde met Haron als zelfmedicatie. Eigenlijk had ze niet bewust voor hem gekozen. Ze had
hem als een appel lukraak uit een mand gepakt alsof ze een plotselinge honger moest stillen. Ze
had voordat ze een hap uit hem nam niet eens gekeken of hij rotte plekken vertoonde. Ze slikte de
hap door zonder te proeven.
De appel smaakte haar niet. Maar het hardop te zeggen durfde ze niet. (p.130)

Iets verderop in het verhaal wordt er nog een schepje bovenop het negatieve beeld van
haar relatie met Haron gedaan: Harons huis is ‘uitzonderlijk somber’ (p.133), heeft
weinig lichtinval en is dus donker: een metafoor voor de ongelukkige relatie van het
echtpaar. ‘De luiken waren zwaar, het licht dat binnenviel maakte de schaduwen binnen
al aan het begin van de dag diep en langwerpig.’ (p.133) Haron fungeerde niet ‘als een
schild tegen de donkerte’ (p.133), waarop Siham had gehoopt.
Het mollige, voluptueuze vrouwenlichaam lijkt in ‘Het geluk van vrouwen’ te
worden verheerlijkt en als het ideale vrouwbeeld te worden beschouwd, zoals we dit
ook dikwijls in de werken van Bouazza tegenkomen. Siham voelt zich ongemakkelijk als
ze het huis van de aanstaande bruid Randa betreedt en waarbij ze bijna ‘struikelde […]
over een berg damesschoenen die volgens [wellicht Marokkaans,

MN]

gebruik voor de

deur was achtergelaten’ (p.129); ze weet dat ze zal worden ‘gekeurd’ door de andere
aanwezige vrouwen – op een ‘visuele weegschaal’ (p.131) – en ze maakt zich zorgen
over haar bleke, dunne en sombere voorkomen. Ze heeft het gevoel niet voor ‘vol’ te
worden aangezien en voelt zich ‘afwijkend’ in haar leefgemeenschap.
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[De vrouwen in Randa’s huis] wisten dat de mond die zich zonder schuld of zorgen voedt, het
lichaam dat zich vult, het volle gezicht, voluptueus, soms grenzend aan mollig, een betere maatstaf
was voor het geluk van een vrouw [dan dunheid, de algemene modieuze standaard]. (p.130)

Nargis, een andere vrouw, die ook Randa’s huis binnenkomt, voldoet – in tegenstelling
tot Siham – wél aan het ‘vollere ideaalbeeld’:
[Nargis] was acht jaar eerder getrouwd en had drie kinderen. In elk huwelijksjaar had ze haar
gewicht consequent met twee kilo aangevuld en in de jaren van zwangerschap met vijf. Die
vijfentwintig kilo had haar kinderlijke meisjeslichaam geboetseerd tot een rond en rijp lijf. Het
gewicht liet haar anders bewegen. Haar springerigheid, die uit onrust voortkwam, was
verminderd en haar looppas was zelfverzekerd, moederlijk. Haar lippen waren opgezwollen. Haar
wangen glommen en het volume in haar gezicht bedekte de kraaienpoten en fronslijnen die bij
dunne vrouwen van haar leeftijd open en bloot lagen (p.131, mijn cursivering, MN).

Dit citaat over ‘de welgevormde vrouw’ doet denken aan Bouazza’s beschrijving van de
moeder van de verteller in De voeten van Abdullah (1996):
Hier staat Fatima, mijn moeder, en face met mij en de lezer. Ondanks de cascade van kleren
komen haar vormen goed uit. De strakke plooien spreken van een gezellige molligheid. Om de
waarheid te zeggen, een niet zeer bijzondere vrouw: lijvig, gevormd volgens de antropometrische
eisen van Arabisch moederschap. De weelde van boezem en lendenen suggereert een diva; de
omvangrijke billen wijzen – nogal letterlijk – naar zwart Afrika. Deze geprononceerde charmes
zijn van oudsher geliefd bij Arabieren: struisvogeldonskussens voor de krampachtige euforie van
mannelijke ontspanning (vergeef mij, vader). 539 (Mijn cursivering, MN.)

In Bouazza’s novelle Momo worden de vrouwen echter op geheel andere wijze verbeeld,
dun in plaats van dik: ‘De kraamverzorgster was een magere vrouw, met het haar altijd
naar achteren gekamd en in een knot gerold, grijze ogen en een dunne verbeten mond,
niet geheel ongelijk moeder.’540 Ook heeft de zwangerschap een andere uitwerking
gehad op het lichaam van de moeder van Momo dan op dat van Nargis in ‘Het geluk van
vrouwen’ (De zorgstroom) en van Fatima in De voeten van Abdullah.

Bouazza, Hafid. 1996. De voeten van Abdullah. Op. cit., 25.
In dit citaat kan een referentie worden gelezen naar Saartjie Baartman (1789-1815). Deze donkere
Khoikhoivrouw met een groot achterwerk werd als attractie – de Hottentot-Venus – tentoongesteld in
negentiende-eeuws Europa; het toppunt van exotisme.
540 Bouazza, Hafid. 1998. Momo. Op. cit., 18.
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[H]aar zwangerschap [had] een gevoel van vrouwelijkheid in haar hernieuwd, een vrouwelijkheid
los van leeftijd, los van vormen en rondingen (die zij ontbeerde), een vrouwdom dat zij voor haar
doen uitbundig wenste te vieren […]541

Opmerkelijk in bovenstaand citaat is dat Bouazza er niet voor kiest om de moeder van
Momo als ‘dun’ of ‘mager’ te omschrijven, maar expliciet vermeldt dat zij ‘vormen en
rondingen’ ontbeert. Hierdoor zou je, indien je bekend bent met het oeuvre van Bouazza,
terug kunnen denken aan de zogenaamd typisch ‘Marokkaanse’ mollige, voluptueuze
moederfiguur (zoals die in bovenstaand citaat van De voeten van Abdullah wordt
weergegeven). Bovendien zou je kunnen denken dat deze voluptueuze moederfiguur tot
een soort ideaal wordt verheven, gezien de terzijde dat de moeder van Momo daar niet
aan voldoet. Het is echter aannemelijker dat Bouazza hier speelt met stereotypering en
gebruik maakt van ironie (ik kom hier in de volgende paragraaf op terug).
Alle vrouwen in ‘Het geluk van vrouwen’ worden gelukkig van (de gedachte aan)
een zwangerschap, iedereen behalve Siham. Zij had nachtmerries over trouwen en
kinderen krijgen. Haar overleden moeder speelt een prominente rol in deze
angstdromen. Ze droomde dat ze ’s nachts met haar moeder, die een bruidsjurk aan had,
op het strand was. Terwijl de golven vanuit de verte dichterbij kwamen, zei haar
moeder: ‘Als je trouwt, ga je het water in […] als je kinderen krijgt, verdrink je.’ Daarna
liep haar moeder de zee in en wenkte Siham mee te gaan. Dit onheil, ‘verdrinken’,
verbindt Siham aan het krijgen van kinderen. Aan het eind van het verhaal is Siham bij
de dokter en voordat hij haar verder gaat onderzoeken vraagt hij ter controle of ze
zwanger is. Siham antwoordt bevestigend, wat voor haar dus een nare droom is die
werkelijkheid wordt.
In het verhaal ‘De solovlucht’ komt deze negatieve connotatie die wordt
gekoppeld aan kinderloosheid weer terug en indirect dus ook de positieve connotatie
die met zwangerschap en het hebben van kinderen wordt geassocieerd. Je zou haast in
De zorgstroom van de binaire tegenstellingen zwangerschap-geluk en kinderloosheidongeluk kunnen spreken, waarbij het lijkt alsof deze tot een soort standaard worden
verheven binnen bepaalde kringen of een bepaalde gemeenschap; ik kom hier in de
volgende paragraaf over ironie op terug. Siham in ‘Het geluk van vrouwen’ voldoet niet
aan deze standaard – zij wordt ongelukkig van de gedachte aan het krijgen van kinderen
– en is er dan ook van overtuigd dat ze niet in orde is, niet normaal is.
541

Ibidem, 19-20.

216

LITERAIRE GRENSBEWEGINGEN

Het hoofdpersonage in ‘De solovlucht’ vertelt over zijn jongste dochter die geen
kinderen heeft en daardoor diepongelukkig is. Zij voldoet dus wel aan bovengenoemde
standaard. Ze komt na de bijeenkomst bij haar vader, het hoofdpersonage, thuis om hem
een goede reis te wensen in verband met de bedevaart die hij gaat afleggen. De ikverteller in onderstaande passage is de vader.
M’n jongste dochter is gekomen zelfs in deze voor haar zo zware tijd. Onlangs heeft ze weer een
miskraam gehad. Haar man en zij. Nee, laat ik een keer eerlijk zijn, vooral zij wil niets liever dan
een kind krijgen. Daarnet bij binnenkomst toonde haar gezicht een trieste aanblik, zo zijdelings
terwijl haar ogen me probeerden te ontlopen, toen ze wegkroop in mijn armen, me omarmde,
terwijl ze me kuste op de ene wang en op de andere zag ik [sic] haar rooddooraderde ogen, de
gerimpelde huid rondom die zo geplooid blijft zelfs wanneer ze niet meer huilt. (p.111)

Ze wordt dus niet alleen ongelukkig van haar kinderloosheid, ze wordt er ook ouder en
minder mooi van; het heeft een alom negatieve uitwerking op haar, althans in de ogen
van de ik-verteller, de vader.
§6

HET GEBRUIK VAN IRONIE

Het gebruik van ironie werd net al even aangestipt met betrekking tot het literaire werk
van Bouazza. In het citaat uit De voeten van Abdullah over de beschrijving van de moeder
van de verteller (zie p.204) valt er ironie te bespeuren in de woorden en zinsnedes: ‘een
diva’, ‘[d]eze geprononceerde charmes zijn van oudsher geliefd bij Arabieren’ en
‘struisvogeldonskussens voor de krampachtige euforie van mannelijke ontspanning’.
Deze vorm van ironie wordt door Sperber & Wilson (1981) omschreven als ‘an “echoic
mention” (rather than partial use) of some previous established propositions – such as
national or ethnical stereotypes – while holding them at a mocking distance’.542 Deze
mollige, voluptueuze vrouw voldoet dus aan een bepaald stereotiep beeld dat de
(Westerse) lezer heeft van Arabische vrouwen of dat beantwoordt aan de voorkeur van
Arabische/Afrikaanse mannen en daar speelt Bouazza mee. De woorden ‘diva’,
‘geprononceerde charmes’ en ‘struisvogeldonskussens’ geven de beschrijving iets
bespottelijks.

Sperber, Dan & Deirdre Wilson. 1981. ‘Irony and the use-mention distinction’, geciteerd door Christoph
Deupmann. 2007. ‘Irony.’ In: Manfred Beller & Joep Leerssen (red.) Op. cit., 348-351.
542
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Bij ironie (die door de lezer wordt opgemerkt) is het echter altijd de vraag of de
schrijver het ook werkelijk zo heeft bedoeld en vice versa – ironie die bewust door de
schrijver wordt gehanteerd, maar niet door de lezer wordt opgemerkt – is het gebruik
ervan ook problematisch. Ironie in geschreven vorm is subtiel en daardoor moeilijk
weer te geven of te ontwaren aangezien er geen gebruik kan worden gemaakt van een
bepaalde intonatie, gebaren of een gezichtsuitdrukking.543
In het citaat uit Momo waarin het effect van de zwangerschap op Momo’s moeder
wordt beschreven (zie p.205) doet de auteur iets soortgelijks, maar dan door te
refereren aan het stereotiepe beeld (de Nederlandse vrouw heeft geen vlees op haar
botten) dat men heeft van dé Hollandse vrouw, deze keer gezien vanuit wellicht het
standpunt van de migrant of de ‘nieuwe Nederlander’. Uit de terzijde die aangeeft dat de
moeder van Momo vormingen en rondingen ontbeert, spreekt een zekere hoon of spot
(in de trant van: ze voelt zich dan wel vrouwelijk, maar eigenlijk is ze dat helemaal niet).
Ten slotte is de toevoeging dat zij ‘voor haar doen’ iets uitbundig gaat vieren een
versterking van het oer-Hollandse wat de vrouw moet uitstralen, zo van ‘doe maar
gewoon, dan doe je al gek genoeg’.
Bouazza gebruikt deze vorm van ironie om nationale of etnische stereotypering
aan het licht te brengen, zoals Leerssen in zijn essay ‘National stereotypes and literature’
(1997) over het gebruik van ironie laat zien. Dit effect wordt bewerkstelligd ‘by way of
mentioning established clichés of characterization, actorial role patterns or semantic
oppositions in literary texts’.544
Valt er ook ironie te ontwaren in De zorgstroom van El Baraka? In het verhaal ‘Het
geluk van vrouwen’ komt eveneens het stereotiepe beeld van het ‘vollere’
vrouwenlichaam naar voren, zoals we hebben kunnen zien in het citaat over Nargis die
na Siham het huis van Randa binnenkomt (zie p.204) Nargis is ieder jaar sinds haar
huwelijk ‘consequent’ twee kilo zwaarder geworden en tijdens zwangerschappen zelfs
vijf kilo. Alhoewel we hier niet met precies dezelfde vorm van ironie te maken hebben
als bij Bouazza, valt er toch wel een ironische ondertoon te ontwaren door het gebruik
van het woord ‘consequent’. Bouazza speelt met stereotypering door een burleske, haast
potsierlijke vorm van ironie te gebruiken, El Baraka gebruikt hier ironie in de vorm van
Cf. Hutcheon, Linda. 1994. Irony’s Edge. The theory and politics of irony. (hoofdstuk 5 ‘Intention and
interpretation. Irony and the eye of the beholder.’) Londen [etc.]: Routledge, 116-141.
544 Leerssen, Joep. 1997. ‘National stereotypes and literature: Canonicity, characterization, irony’,
geciteerd door: Christoph Deupmann. 2007. ‘Irony.’ In: Manfred Beller & Joep Leerssen (red.) Op. cit., 348351.
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een hyperbool; Nargis zal niet werkelijk ieder jaar ‘consequent’ twee kilo en tijdens een
zwangerschap vijf kilo zijn aangekomen. Ze benadrukt zo op indirecte wijze dat het
voluptueuze moederfiguur, het stereotype beeld of zelfbeeld van de vrouwen in kwestie,
wat al te obsessievelijk wordt nagestreefd.
De enorme waarde die in bepaalde kringen aan de traditionele rol van de
getrouwde vrouw die voor haar kinderen zorgt, wordt gehecht, lijkt door Lamrabet in
Vrouwland ook enigszins op de hak te worden genomen wanneer het romanpersonage
Faïza, het traditionele Marokkaanse meisje uit het Rifgebied, haar droom om met Younes
te trouwen uiteen ziet spatten. Ze wordt diepongelukkig en kan totaal geen sturing meer
aan haar leven geven. Ze wordt zelfs bezeten. Ze wil alsnog met Younes trouwen ook al
is hij dood. Je zou hier ook een bepaalde vorm van ironie kunnen zien, zoals ik heb laten
zien in het hoofdstuk over Vrouwland (zie p.172-73). Het karikaturale in de passages
over Faïza die per se met Younes wil samen zijn in het hiernamaals, wat haast doet
denken aan een kluchtspel, zou men ook als een hyperbool ofwel ironie door
overdrijving kunnen zien.
Over de traditionele rol van vrouwen, van bijvoorbeeld Marokkaanse afkomst,
lijkt zowel in ‘Het geluk van vrouwen’ (De zorgstroom) als in Momo de lofzang te worden
gezongen. Het gaat hier om de taak om als getrouwde vrouw kinderen te baren en
moeder te worden, of om met de woorden van Pisters te spreken: de zogenaamde
omarming van ‘the designated functions of the female body: the reproduction of life’.545
In zowel ‘Het geluk van vrouwen’ als in Momo worden de vrouwen die zich in deze rol
schikken er tenslotte gelukkiger en mooier van én blaken van zelfvertrouwen: ‘het
gezicht van Nargis [straalde], ‘[Nargis’] looppas was zelfverzekerd’, ‘het volume in haar
gezicht bedekte de kraaienpoten en fronslijnen die bij [anderen] open en bloot lagen’ en
bij de moeder van Momo ‘had haar zwangerschap een gevoel van vrouwelijkheid in haar
hernieuwd’. Echter, ‘tussen de regels door’, als het ware, wordt deze traditionele
opvatting weer onderuit gehaald. De titel van het verhaal ‘Het geluk van vrouwen’ zou
ook ironisch opgevat kunnen worden, zeker met het personage Siham in gedachten dat
allesbehalve gelukkig is.
Een laatste vorm van ironie in De zorgstroom die ik wil aanstippen, is aanwezig in
het verhaal ‘Onder de parasol’ Het ik-personage is een vrouw die alleen op vakantie is
Pisters, Patrica. 2007. ‘Refusal of Reproduction: Paradoxes of Becoming Woman in Transnational
Moroccan Filmmaking.’ Op. cit., 81.
545
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gegaan naar een kuuroord aan de zee in het buitenland. Wanneer ze op het strand ligt,
komt een Noord-Afrikaan die sleutelhangers verkoopt op de boulevard naar haar toe.
Ik gebaar hem [een Noord-Afrikaan] weg te gaan zoals ik een hond zou wegjagen. In een
interculturele communicatietraining heb ik geleerd dat Afrikanen autoritair behandeld moeten
worden. (p.107)

In bovenstaand citaat over een voorval op het strand, beschrijft het ik-personage op een
nogal denigrerende wijze hoe ze een Noord-Afrikaanse man afwimpelt. Ze behandelt
hem zoals ze een hond zou behandelen; ze lijkt te ontkennen dat het hier gaat om
intermenselijke communicatie. Daarna probeert ze haar gedrag te vergoelijken door te
zeggen dat je Afrikanen nou eenmaal zo moet benaderen, dat is tenslotte wat ze heeft
geleerd. Je zou de ironie in deze passage kunnen duiden in het feit dat het ik-personage,
dat zich boven de Noord-Afrikaan voelt verheven, door deze laatste toevoeging juist zelf
kleingeestig en kortzichtig overkomt. Haar uitleg haalt haar vermeende gevoel van
verhevenheid onmiddellijk onderuit. Of je zou ironie kunnen lezen in de bewering dat
een ‘interculturele communicatietraining’ – waarvan het de vraag is of die überhaupt op
deze situatie van toepassing is – je een vrijbrief geeft om andere mensen te beledigen.
§7

‘DE ANDER’ KENT VELE MANIFESTATIES

De Ander is overal en iedereen. De zorgstroom gaat over personen die anders zijn dan
anderen. Het personage Siham in het verhaal ‘Het geluk van vrouwen’ is een vrouw die
als kind al anders was.
Vroeger probeerde ze [Siham] net als andere kinderen te zijn. Op straat rende ze met de anderen,
niet omdat ze van rennen hield, maar ze probeerde kinderlijk te zijn, net zo beweeglijk als de
anderen hoewel ze het liefst in bed was blijven liggen, de hele dag, stil als een plank. (p.134)

Haar anders-zijn probeert ze te onderdrukken, te vergelijken met de ‘suppressed
strangeness’ waar Louwerse het over heeft in relatie tot Momo. Er zit echter wel verschil
in focalisatie tussen de novelle Momo en het korte verhaal ‘Het geluk van vrouwen’. In de
novelle is er sprake van externe focalisatie, van een auctoriale verteller; in het korte
verhaal hebben we te maken met interne focalisatie, we zien Siham en de andere
personages door haar eigen ogen.
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Het aparte, eigenzinnige karakter van Siham blijkt uiteindelijk ook debet aan het
ongelukkige huwelijk dat ze heeft met haar man Haron. Als kind was Siham excentriek,
als puber en ten slotte ook als volwassen vrouw. Haar passiviteit en onvermogen om te
communiceren, ‘[n]a één woord was ze stil’ (p.135), en emotie te tonen is een rode
draad in haar leven:
Ze was niet gemotiveerd om naar school te gaan. […] had geen behoefte om te werken, te studeren
of op een andere manier nuttig aan het maatschappelijk leven deel te nemen. Ze wilde ook niet
verliefd worden, van iemand gaan houden, trouwen en moeder worden. Ze had gewoonweg geen
gevoel. (p.135)

Siham valt in zeker zin met Momo te vergelijken. Alhoewel een ‘Nederlands’ jongetje, is
Momo niet oer-Hollands, integendeel546: hij bezit een ongrijpbare ‘vreemde schoonheid’.
(p.89) ‘[…] van alle kinderen is onze Momo het mooist: zijn huid melk en zijde, githaar
met een blauwige glans, ogen van een bijna zotte dromerigheid waarin een kleine
melkweg glinstert en die lichtelijk loensen.’ (p.89) Momo is anders dan de andere (wél
typisch Nederlandse) kinderen. Momo is mooi, de andere kinderen zijn lelijk.
Over de rest van de kinderen zwijgen wij liever. Naast de gangbare vormen van lelijkheid onder
kinderen – druipneus, te grote tanden, misvormde schedels – vertonen deze koters een bepaalde
vormonvastigheid, alsof de concipiërende natuur nalatig is geweest bij hun vorming, in elk geval
weinig liefdevol. (p.89)

Deze vergelijking – het afzetten van de vreemde maar knappe Momo tegenover de
normale maar lelijke kinderen – pakt dus duidelijk niet in het voordeel uit van ‘het oerHollandse’. Momo verschilt niet alleen qua uiterlijk van de andere kinderen, ook qua
innerlijk. Hij is een stil, dromerig en afwezig jongetje. Hij kan door muren heenkijken en
kan zichzelf in tweeën splitsen om zo zowel zijn moeder als vader tevreden te stellen.
Momo mag dan vreemd en afwijkend zijn, maar hoe je het ook wendt of keert, hij
is en blijft een Nederlands jongetje. Zoals Louwerse aangeeft in Homeless Entertainment,
wordt het geijkte beeld van wat als Nederlands wordt beschouwd op deze manier aan de
kaak gesteld.
In De zorgstroom gaan vrijwel alle verhalen over outsiders, mensen die ‘anders’
zijn of, beter gezegd, zich anders voelen binnen een bepaalde gemeenschap. In de
Onwillekeurig denk je aan een verbastering van Mohammed, aangezien Mo een veelgebruikte afkorting
is voor de naam Mohammed.
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tweede paragraaf van dit hoofdstuk heb ik, naast Siham, ook de personages mevrouw
Gong en de man/vader die tegen zijn zin een bedevaart gaat afleggen, al genoemd. Een
aantal andere personages kunnen door een psychische en/of lichamelijk aandoening
niet goed mee draaien in de maatschappij, zoals mevrouw Lerri uit het evenzo
genoemde verhaal ‘Mevrouw Lerri’. Zij leeft in een waanwereld en is psychisch en
lichamelijk niet in orde. Ze is eenzaam. ‘Mevrouw Lerri had de dood rondom haar ogen
en haar als okselhaar op het hoofd.’ (p.10)
Vermeldenswaard in dit opzicht is het proefschrift van Murat Can, Wel thuis! De
beleving van migrant zijn, psychische gezondheid en Kwaliteit van Leven bij Turken in
Nederland.547 In dit onderzoek wordt onder andere nagegaan of het leven als migrant of
de beleving van migrant-zijn kan bijdragen aan het ontwikkelen van psychische dan wel
lichamelijke klachten en/of problemen. Er blijkt een verband hiertussen te bestaan; in
ieder geval tonen de steekproeven die voor bovenstaand onderzoek zijn gedaan, dit aan
bij migranten van Turkse afkomst. De psychische gezondheid van Turkse migranten in
Nederland blijkt slechter te zijn dan die van Turken in Turkije en van Nederlanders in
Nederland (oftewel inwoners zonder migratieverleden), waarbij de gesteldheid van de
controlegroep van vrouwelijke Turkse migranten weer slechter is dan die van de
mannelijke tegenhanger.
De veronderstelde link tussen hulpbehoevende mensen en migranten of
‘minorities’ komt vaker voor. Sevtap Baycılı doet dat bijvoorbeeld in haar tweede boek
De nachtmerrie van de allochtoon; met zwarte humor brengt ze te berde dat als men een
berekening wil maken van de gemiddelde Turk het volgende procedé van toepassing is:
‘[A]lle 95 aanwezige [worden] in een grote bak gezet en in elkaar geperst. De massa die
hierbij ontstaat wordt door een grote zaagmachine in 95 stukken gezaagd.’ Om tot dit
‘monsterlijke’ resultaat te komen ‘hebben ze van 95 mannen 95 invaliden gemaakt’. Bij
vacatures kunnen ze ‘op deze manier […] in beide groepen [etnische minderhede en
gehandicapten] worden meegeteld’.548
Nog een voorbeeld betreft Lamrabets verhalenbundel Een kind van God (2008).
Via de personages, een afspiegeling van een multiculturele samenleving, wordt de lezer
geïntroduceerd in ‘problematische deelomgevingen’ in de afzonderlijke verhalen, zoals
‘een sollicitatiebureau, een bejaardenhuis, een gevangenis, een psychiatrische instelling’
Can, Murat. 2010. Wel thuis! De beleving van migrant zijn, psychische gezondheid en Kwaliteit van Leven
bij Turken in Nederland. Proefschrift Universiteit van Tilburg. Ridderkerk: Ridderprint.
548 Baycılı, Sevtap. 1999. De nachtmerrie van de allochtoon. Amsterdam: Uitgeverij Van Gennep, 103-104.
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et cetera. ‘Zo op een rijtje gezet lijkt het alsof we met een handboek voor hulpverleners
te maken hebben,’ luidde het commentaar van een criticus die overigens een positieve
recensie schreef over Lamrabets werk.549
Met deze kennis in het achterhoofd kunnen we in De zorgstroom bij een aantal
hulpbehoevende personages toch een verband leggen met het thema van migratie en
migranten, zij het dat dit in El Baraka’s tekst volledig impliciet blijft.
Frappant in dit kader is ook het tv-debat van Dany Neudt (Kif Kif, platform voor
de interculturele samenleving, zie hoofdstuk 3) met Marino Keulen, destijds de Vlaamse
minister van Inburgering, in het actualiteitenprogramma De zevende dag van de Vlaamse
Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT) uit 2007. Annelies Beck, de tv-presentatrice
die het debat leidt, vraagt aan Dany Neudt of hij het een goed idee vindt dat allochtonen
en gehandicapten op zoek naar een baan zich in een aparte databank kunnen laten
opnemen van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB).
Hier worden allochtonen en gehandicapten als twee hulpbehoevende categorieën
gepresenteerd alsof ze inwisselbaar zijn of in elk geval overeenkomsten hebben. Een
link tussen migranten en de gezondheidszorg wordt in dit debat blijkbaar ook
verondersteld, alhoewel de twee debattanten na deze vraag alleen ingaan op de situatie
van de zogenoemde allochtonen op de Vlaamse arbeidsmarkt.550
Een ander voorbeeld in De zorgstroom van een personage met psychische en
lichamelijke klachten is Meneer Gong in het verhaal ‘De val van mevrouw Gong’, een
man die nogal in zijn eigen wereld leeft en geobsedeerd is door de zee. Hij verlaat zijn
vrouw van de een op de andere dag. Er is iets vreemds met meneer Gong; hij kan zomaar
op ieder willekeurig moment omvallen en een soort epileptische aanval krijgen
Bovendien heeft hij waanbeelden; bijvoorbeeld van de generaal die, in de wereld van
meneer Gong, constant in zijn aanwezigheid verkeert.
Het laatste personage dat ik als voorbeeld wil aanhalen is de broer van Max in het
verhaal ‘Max schrijft brieven aan zijn broer’. Max’ broer is gehandicapt ter wereld
gekomen en zijn moeder heeft hem waarschijnlijk meteen uit huis laten plaatsen om
hem 24-uursverzorging te kunnen bieden (en om zelf van hem af te zijn). Ze heeft alle
banden met haar gehandicapte zoon verbroken en verwijt haar dokter tot in lengte van
dagen dat hij niet eerder heeft opgemerkt dat haar kind het syndroom van Down had.
Van den Broeck, Walter. 2009. Op. cit.
Het actualiteitenprogramma De zevende dag van de Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
(VRT). Web: http://www.kifkif.be/over-kif-kif/kif-kif-in-de-zevende-dag (15-03-2015).
549
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Concluderend stel ik dat wat Louwerse schreef over Momo ook in sterke mate
geldt voor De zorgstroom, met dien verstande dat in de verhalenbundel van El Baraka
iedere verwijzing naar een expliciet Nederlandse context ontbreekt: ‘[T]he comfortable
projection of the ‘other’ onto an obvious outsider is foreclosed, the other is the
strangeness within the familiar, within the native culture’.551 El Baraka drijft de door
Louwerse gesignaleerde tegenstelling tussen ‘inside’ en ‘outside’ op de spits, althans de
constatering van Louwerse dat er niet langer een tegenstelling bestaat tussen ‘native’ en
‘exotic’. Je kunt de fictieve wereld die El Baraka aan ons presenteert in De zorgstroom
niet meer verdelen in verschillende compartimenten: ‘de gevestigde’ versus ‘de
nieuwkomer’, ‘de autochtoon’ versus ‘de allochtoon’. Anders dan bij Bouazza’s Momo
bevindt ‘het vreemde’ zich bij El Baraka in het alledaagse, niet in een wereld van een
jongetje die af en toe magisch realistische trekken vertoont. Er bestaat in De zorgstroom
alleen nog maar een wereld van van zichzelf en de ander vervreemde individuen,
waarvan een aantal wordt opgeslokt in een maalstroom van ‘hulpverlening’ die niet
minder vervreemdend is dan degenen die zij probeert te ‘helpen’.
‘It doesn’t have to be Dutch to be Dutch,’ zei Adriaan Krabbendam in 2000 op het
symposium ‘Language On the Move’ over ‘New Writing by New Europeans’.552 Hij wilde
daarmee zo veel zeggen als: of literatuur nu uitgesproken ‘Dutch’ is of een ‘international
tinge’ heeft, het blijft Nederlandse literatuur. Zoals we hebben kunnen constateren is De
zorgstroom een literair werk van noch oer-Hollandse verhalen, noch van uitgesproken
migrantenverhalen, hoe het ook zij, het is onderdeel van de Nederlandse letteren. Zoals
sommige personages een culturele achtergrond hebben geïnternaliseerd, zo houdt El
Baraka, al dan niet bewust, een pleidooi voor de Nederlandse literatuur die van
binnenuit verandert.

551
552

Louwerse, Henriëtte. 2007. Op. cit., 138.
Krabbendam, Adriaan. 2000. Op. cit.
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CONCLUSIE
Literaire grensbewegingen opent met de bewering dat onze kijk op literatuur aan
verandering onderhevig is. Deze veranderlijke blik blijkt onder meer uit uitspraken van
Said El Haji, die zich zowel positief als negatief uitliet over ‘migrantenliteratuur’. 553 Zijn
uitlatingen geven goed de ambivalente houding weer die vaak (nog steeds) bestaat ten
opzichte van minority literature. Als net gedebuteerde schrijver meldde hij in 2000 dat
hij een hekel had aan de term migrantenliteratuur. Hij vond die aanduiding denigrerend,
alsof hij zijn prille schrijverscarrière alleen te danken had aan zijn Marokkaanse
afkomst.554 In 2004 echter liet hij zich over deze literatuur op een andere toon uit; hij
was van mening dat de literatuur die iets te zeggen heeft, ‘wordt gemaakt door de tijd’
en de tijd waarin we nu leven heeft ‘behoefte aan migrantenliteratuur’. 555 Blijkbaar heeft
de literatuur van migranten, of beter gezegd, over migratie, ons iets te melden, iets
urgents, iets wat ons nu bezig houdt. De draai die El Haji hier maakt, behelst die van een
biografische naar een functionalistische visie op deze specifieke literatuur, of – om de
woorden van Myriam Geiser aan te halen – een verlegging van een ‘biographical’ naar
een ‘topical criterion’. In mijn onderzoek heb ik geprobeerd om uit te zoeken of
migrantenliteratuur voor een vernieuwend element, voor een ‘ander’ accent, voor
groeiende diversiteit zorgt binnen de Nederlandse letteren. Ik heb zowel gekeken naar
literair inhoudelijke aspecten als naar uitgeversstrategieën.
Migratie is een zeer actueel thema in Europa, maar heeft een reikwijdte en
relevantie die de gehele wereld omvat en aangaat. David Grossman vatte onlangs in het
debat- en discussieprogramma Buitenhof de urgentie van het onderwerp, zoals die nu
gevoeld wordt in Europa, samen met de woorden: ‘Our era is an era of migration.’556
Zie het introductiehoofdstuk, paragraaf 6 ‘De terminologie van migrantenliteratuur’, 37-38.
El Haji in: Zuidgeest, Nicolien. 2000 (23 oktober). ‘Er zijn genoeg Marokkanen die níet afglijden.’ Trouw.
‘Ik haat de term migrantenliteratuur. Dat heeft iets denigrerends. Literatuur van de nieuwe Europeanen
klinkt veel mooier. Ik ben wel achterdochtig genoeg dat ik denk dat de aandacht die ik nu krijg te danken
is aan mijn afkomst. […] Ik heb wel degelijk literaire pretenties.’
555 ‘Belangrijke literatuur wordt gemaakt door de tijd, en onze tijd heeft behoefte aan migrantenliteratuur.
[…] Wat eens Couperus, Daum en Multatuli deden met Nederlands-Indië, en Mulisch en Hermans en nog
vele anderen met de Tweede Wereldoorlog, zullen nu schrijvers doen met de multiculturele samenleving.
[…] vandaag de dag is migratie een gloeiend hete kwestie die om helden schreeuwt. Fort Europa is geen
fort meer, het brokkelt af als de Zwitserse Matterhorn. Er is een heuse oorlog aan de gang tussen de
mensen die binnen willen komen en de mensen die hen buiten willen houden. Daar ligt een schat aan
verhalen, ook voor hen die engagement schuwen.’ Said El Haji. 2004. ‘Roem, eer en een rookgordijn.
Gettovorming in de Nederlandse letteren?’ Passionate 11, 1: 36.
556 ‘Our era is an era of migration. So many millions of people are moving from their places, from their
homes, from their roots and they are trying to be replanted in other places. It takes so much wisdom and
553
554
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Tegelijkertijd verwijst hij hiermee naar de verschillende migratiestromen wereldwijd
van onder anderen vluchtelingen, asielzoekers, arbeidsmigranten of expats.557 Deze
studie behelst geen geschiedenis van de arbeidsmigratie van Marokko naar Nederland
c.q. Vlaanderen, maar richt zich in het bijzonder op de literaire productie en verbeelding
van schrijvers van Marokkaanse origine die zich in de Nederlandstalige letteren hebben
gemanifesteerd. De thematiek van deze literatuur toont verwantschap met ‘postcolonial
studies’ of postcolonial writing. Deze link wordt tot op heden echter niet zo snel gelegd of
aangebracht door Neerlandici in de literatuurbeschouwing onder meer omdat
Nederland en Marokko geen koloniale geschiedenis delen. Dit onderzoek heeft dit
verband wel proberen aan te brengen of een aanzet in die richting gemaakt, zoals ik
hieronder zal aangeven. Eerst geef ik, door me te richten op de structuur, de bijdrage die
mijn studie levert aan onderstaande wetenschappelijk disciplines.
Literaire grensbewegingen raakt aan twee vakgebieden, de institutionele
literatuursociologie en de literatuurwetenschap, vooral de hermeneutische richting
daarvan. Een dergelijke interdisciplinaire aanpak zorgt voor samenhang en
vertegenwoordigt een meerwaarde. Overigens is dit ook wat Bourdieu voor ogen stond,
zij het dat hij zelf een gecombineerde institutionele en tekstgerichte aanpak (‘le texte et
le contexte’) nooit heeft uitgewerkt in de praktijk. Bij context gaat het onder meer om de
literaire instituties die invloed uitoefenen in het ‘culturele veld van productie’ (deel een
van de studie) maar ook om een bepaalde, persoonlijke of socio-politieke, werkelijkheid
die een schrijver aanzet tot literaire representaties en verbeelding, en ten slotte de
internationale, literaire context, waarbinnen de hedendaagse, Nederlandstalige
literatuur tot stand komt (deel twee van de studie).
De studie is grensoverschrijdend te noemen door de toespitsing op het
kerngebied van de Nederlandstalige literatuur, Nederland én Vlaanderen; een land en
een deelstaat die niet alleen tot hetzelfde taalgebied behoren maar ook voor een deel in
hetzelfde literaire veld opereren. Vlaamse schrijvers worden ook door Nederlandse
uitgeverijen gepubliceerd en door Nederlandse literaire critici gerecenseerd.

also generosity on all the parties involved in order to start, to slowly cleverly legislate the codes of
behaviour [...]' David Grossman in Buitenhof (het wekelijkse debat- en discussieprogramma van AVROTROS,
VARA en VPRO), 3 mei 2015.
557 De filmmaker Abdelkarim El-Fassi toont met de titel van de documentaire ‘Mijn vader, de expat’ (2014)
dat de term expat inhoudelijk gezien ook van toepassing is op de zogenaamde gastarbeiders die in de
jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw naar West-Europa kwamen; in de praktijk wordt er echter
onderscheid gemaakt tussen deze termen.
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Conclusie
Het is van belang om bij de gecombineerde institutionele en tekstgerichte aanpak
drie hoofdlijnen te onderscheiden die door de gehele studie heenlopen: 1) een lijn die in
meerdere opzichten de beweging van – eenvoudig gezegd – ‘de marge naar de
mainstream’ aangeeft; 2) een lijn die zich toespitst op de ontwikkeling van exotisme of
oriëntalisme als marketingstrategie naar literaire strategie, wat als zelf-exotisme of oriëntalisering kan worden omschreven en 3) een lijn die zich richt op de
internationalisering, globalisering van de Nederlandse literatuur en de bijdrage daaraan
van schrijvers van Marokkaanse origine. Welke conclusies kunnen worden getrokken?
Ik neem daartoe nu eerst de ‘beweging van de marge naar de mainstream’ onder de loep.
Nederlandse schrijvers van Marokkaanse afkomst maakten midden jaren
negentig hun opwachting in het Nederlandse literaire veld; in eerste instantie bij kleine
uitgeverijen, van welke uitgeverij Vassallucci in het bijzonder van belang is geweest bij
de opkomst van migrantenschrijvers met Marokkaanse roots. Deze uitgever heeft de
vruchten geplukt van de inspanningen van de culturele stichting El Hizjra, die met een
schrijfwedstrijd en de daarbij behorende El Hizjra-Literatuurprijs de rol van gatekeeper
gedeeltelijk heeft overgenomen van de uitgever. In aanzienlijk mindere mate kan deze
rol aan Kif Kif worden toegewezen die in Vlaanderen een bijdrage heeft geleverd aan de
opkomst van Vlaams-Marokkaanse schrijvers in samenwerking met uitgeverij
Meulenhoff|Manteau.
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‘migrantenliteratuur’ of ‘migratieliteratuur’, niet alleen uitgeverijen die opereren in de
marge, maar ook uitgeverijen die behoren tot het establishment.
Bij literaire critici zien we een zogenaamde boundary shift, een zogenaamde
grensverschuiving, aan de hand van hun recensies van Nederlands/VlaamsMarokkaanse schrijvers. Er doet zich een verschuiving voor van het gebruik van
zogenaamde ‘etnische minderheidslabels’ (zoals ‘van Marokkaanse afkomst’, de
‘Marokkaanse schrijfster’, de hyphenated term ‘Nederlands/Vlaams-Marokkaan(se)’ et
cetera) naar meerderheidslabels (zoals ‘Nederlandse schrijver’ of ‘de Vlaamse auteur’,
‘de Antwerpse [naam schrijver]’ of ‘de Amsterdammer’). Waar schrijvers zelf overigens
een bijdrage aan kunnen leveren door wat Spivak aanduidde als ‘strategic essentialism’.
Ook worden deze minderheidslabels of migrantenlabels in de loop der tijd (vanaf
midden jaren negentig van de vorige eeuw tot en met het eerste decennium van de
eenentwintigste eeuw) minder toegepast. Hierbij moet wel vermeld worden dat de
opkomst van Vlaams-Marokkaanse schrijvers te kort in het verleden ligt om zeer stellige
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uitspraken te doen over verschuivingen of bewegingen volledig te duiden. De registratie
van deze boundary shift vindt haar bevestiging in de paratextual shift die in hoofdstuk 5
aan de hand van boekomslagen van literaire werken van Nederlands/VlaamMarokkaanse schrijvers wordt geconstateerd. Ik kom hier op terug bij de tweede lijn die
ingaat op het gebruik van exotisme/oriëntalisme.
Men kan aldus stellen dat binnen Bourdieus literaire veld zich een verandering
heeft voorgedaan in de ‘literaire classificatie’; de schrijvers van Marokkaanse afkomst
worden niet langer meer gepositioneerd als een aparte literaire categorie. Hieraan
gerelateerd is de hierboven al aangehaalde verschuiving van een biografische naar een
functionalistische visie op de literaire productie over migratiethematiek. Een juistere
benaming voor migrantenliteratuur zou dan ook migratieliteratuur zijn, aangezien de
laatste aanduiding zich er beter voor leent de aandacht te richten op de literaire
thematiek en niet zozeer op de culturele of etnische achtergrond van een schrijver.
Eveneens verschaft het een vrije weg naar opname bínnen de Nederlandse of Vlaamse
literatuur. Het gaat om veranderingen ín het Nederlandstalige literaire landschap, niet
om iets wat zich in de marge afspeelt, als een afzonderlijke groep auteurs. Zo kunnen
schrijvers van louter Nederlandse afkomst ook onder de categorie migratieliteratuur
worden geschaard wanneer ze in hun schrijven literaire migratie verbeelden of literaire
representaties geven van interculturaliteit/multiculturaliteit.
Op het voorgaande sluit Rachida Lamrabets uitspraak dat de hardnekkige
gewoonte om migranten niét tot gewone ‘burgers te benoemen nefast [is] gebleken voor
ons als samenleving’,558 goed aan. Men kan hier eenvoudig de parallel met ‘de
hokjesgeest’ in de literaire wereld trekken: migrantenschrijvers niet op de eerste plaats
als Nederlandstalige schrijvers beschouwen, gelijk aan alle andere auteurs die actief zijn
in de Nederlandse letteren, maar deze met volharding ‘wegzetten’ als aparte literaire
groep (bijvoorbeeld ‘de Marokkaanse garde’).

‘Het onderscheid tussen de oorspronkelijke bewoners en [de] migranten werd bewust in leven
gehouden door bijvoorbeeld veel energie te steken in het verzinnen van benamingen voor deze mensen;
Vreemdeling, migrant, etnisch-culturele minderheid, nieuwe Belgen, Belgen van vreemde origine.
Allochtoon.
De halsstarrige weigering deze mensen gewoon als burgers te benoemen is nefast gebleken voor ons als
samenleving. Hoe we iets benoemen is niet vrijblijvend, woorden hebben een invloed op hoe de
werkelijkheid vorm krijgt. En als we het systematisch over de Ander hebben en een semantisch
onderscheid maken tussen wij en zij, en als we dat lang genoeg doen, bijvoorbeeld vijftig jaar lang, dan
creëren we een gespleten samenleving.’ Rachida Lamrabet. 2014 (16 februari). ‘50 jaar migratie: valt er
iets te vieren?’ Web: http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/opinieblog/opinie/1.1879035 (31-08-2015).
558
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Conclusie
De tweede lijn in mijn onderzoek betreft de ontwikkeling die we kunnen
waarnemen in het gebruik van exotisme of oriëntalisme in de uitgeverswereld en in de
literatuur zelf. Ik gebruik deze termen in navolging van Saids gebruik, uiteengezet in het
standaardwerk Orientalism. We hebben in hoofdstuk drie en vier gezien dat uitgevers en
culturele instellingen aanvankelijk zeer gespitst waren op talenten van eigen bodem met
niet-Westerse achtergronden. In het laatste decennium van de twintigste eeuw werd
exotisme/oriëntalisme aangewend als marketingstrategie door uitgevers. Ik heb dit aan
de hand van boekomslagen die de literaire werken van Nederlandse schrijvers van
Marokkaanse afkomst sierden aangetoond (wederom in het tijdsbestek vanaf midden
jaren negentig van de vorige eeuw tot en met het eerste decennium van de
eenentwintigste eeuw). De Boekenweek van 2001 ‘Schrijven tussen twee culturen’
betekende een overgang. Vanouds is het

CPNB

die de Boekenweek organiseert, een

trendvolger. Het ‘nieuwe’ van de migrantenschrijvers was er kennelijk af. Er kwamen
bovendien kritische geluiden op over gehypte schrijvers. Dit veroorzaakte een kentering
in het gebruik van de ‘exotiserende’ marketingstrategie. De overexposure van deze
schrijvers ‘als exotisch snoepgoed’ had klaarblijkelijk geleid tot overkill, wat wellicht een
extra stimulans kreeg onder invloed van 9/11 die een geheel andere stereotypering (‘de
Arabier’ als terrorist/crimineel) in de media op gang bracht.
Ná 2002 wordt het gebruik van exotisme niet meer of minder als
marketingstrategie aangewend en wanneer exotisme nog voorkomt is dit meer een
literaire strategie die door de schrijvers zelf wordt toegepast, ook wel – naar Huggan –
‘strategic exoticism’ genoemd. Lamrabet maakt in haar beschrijvingen van het leven van
Faïza, een traditioneel Marokkaans meisje dat in het Rifgebied woont, gebruik van deze
strategie. Djinns, geesten en wonderbaarlijke, bovennatuurlijke gebeurtenissen worden
gepresenteerd als onderdeel van haar dagelijkse realiteit. In haar verhaallijn wordt
contact met de dodenwereld gesuggereerd en lopen dromen over in de werkelijkheid. Je
zou dit een soort oriëntaals magisch realisme kunnen noemen. Het gebruik van
Arabische termen en zinsneden en woorden in het Marokkaans-Arabisch of Tamazight
(Berbers) draagt bij aan deze oriëntaalse sfeer. Deze literaire strategie wordt ook wel
omschreven als zelf-exotisme of -oriëntalisering. Elleke Boehmer ziet in dit gebruik van
magisch realisme een voorrecht dat Lamrabet zich toe-eigent, het recht van ‘redreaming
[her] own land’, als een postkoloniale schrijfstijl. Michiel van Kempen spreekt in dit
kader van een ‘language renewal’, een nieuw idioom, dat door migrantenschrijvers
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wordt toegepast in de Nederlandse letteren en wat bijdraagt aan een verandering van
binnenuit deze literatuur.
De derde lijn behandelt het internationale aspect, het effect van literaire migratie
en de globalisering in deze Nederlandstalige literatuur dat tot uiting komt in de
thematiek van de literaire werken Vrouwland en Voyeur. Lamrabet en vooral Albdiouni
laten zich inspireren door de Marokkaanse actualiteit; thema’s als de harragaproblematiek, de (illegale) oversteek van de Straat van Gibraltar, de fixatie op het ‘fort
Europa’, de ongelijkheid tussen man en vrouw (in Lamrabets Vrouwland), de bijzondere
(locatie van de) stad Tanger, de overheid als ‘Big Brother (is watching you)’, de
martelpraktijken in een geheime gevangenis, terrorisme en religieuze spanningen, het
‘moderne’ koningshuis (in Albdiouni’s Voyeur), passeren de revue. De meer geijkte
migrantenthema’s (de botsing tussen culturen, de identiteitscrisis door migratie, de
verbeelding van het vaderland) worden in deze werken aangevuld met internationaal
aansprekende kwesties. De overduidelijk aanwezige maatschappijkritiek zowel gericht
op Europa als Marokko, de ongelijkheid die tussen het ‘rijke Europa’ en het ‘arme
Marokko’ wordt benadrukt, maakt het vrij eenvoudig om deze Nederlandstalige
literatuur aan te laten sluiten bij internationale postcolonial writing, alsook door de link
die gelegd kan worden met nieuwe genres, zoals de harraga-fictie en de littérature
carcérale, die opgeld doen in mondiaal perspectief. Vervolgonderzoek zou dan ook
gericht kunnen zijn op het aanbrengen van een sterkere aansluiting met postcolonial
studies in internationaal opzicht.
Vanzelfsprekend gaat het niet aan om daarbij uit het oog te verliezen wat
literatuur vermag: een esthetische weergave of representatie geven van de
werkelijkheid. Een literair werk is immers geen sociaal manifest of politiek pamflet.
De drie behandelde lijnen in mijn onderzoek geven de vernieuwing en
verandering weer die deze Nederlandstalige literatuur met Marokkaanse wortels
teweegbrengt bínnen het Nederlandse en Vlaamse literaire veld en de Nederlandstalige
letterkunde.
El Baraka’s De zorgstroom verschilt qua thematiek met de hierboven besproken
werken. Er is geen aanduiding van locatie en evenmin zijn zogenaamde ‘migrant
markers’ duidelijk aanwezig in deze verhalenbundel. De personages zijn wel anders dan
anderen of voelen zich afwijkend, vaak in psychisch of fysiek opzicht. Bij een aantal van
hen is er sprake van een bepaalde culturele internalisering. Het ‘andere’ komt dus van
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Conclusie
binnenuit. Je zou in dit opzicht het literaire werk als de essentie van interculturaliteit
kunnen opvatten: ‘het andere’ is niet meer iets van buiten, het zit in en is van ons
allemaal. Zoals ‘het Nederlandse’, het bekende, onderdeel wordt van ‘the other’, wordt
‘het vreemde’ onderdeel van ‘the self’.
Het spreekt vanzelf dat een analyse van een drietal literaire teksten (twee romans
en een verhalenbundel) die na 2002 zijn verschenen, te weinig omvangrijk is om
vergaande conclusies te trekken met betrekking tot de nieuwste ontwikkelingen van de
Nederlandstalige Marokkaanse literatuur, nu en in de toekomst. Wél kunnen we met de
nodige voorzichtigheid constateren dat ‘Marokko’ als literaire constructie voorlopig een
bron van inspiratie blijft. Echter, het is niet langer zo dat het de ‘anderen’, c.q. de
uitgevers zijn die het werk middels de paratekst als ‘exotisch’ presenteren, maar het zijn
nu alleen de schrijvers zelf die ‘auto-exotisatie’ inzetten als literaire strategie om hun
eigen wereldbeeld te creëren. Mijn keuze voor drie schrijvers die niet eerder het
onderwerp zijn geweest van een wetenschappelijke studie is dan ook mede ingegeven
door de gedachte dat dit proefschrift wellicht een aanzet zal vormen voor verder
onderzoek op dit gebied, tevens vanuit het gezichtspunt van de comparistiek.
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Overzicht Nederlandstalige literatuur 1994-2010559
Auteurs van Marokkaanse afkomst
Auteurs van Turkse afkomst
NEDERLAND

NEDERLAND

1.

1. Sevtap Baycılı (De Markov-keten, De
Geus, 1998)
2. Nilgün Yerli (De garnalenpelster, De
Arbeiderspers, 2001)561
3. Numan Özer (Hatice, Bulaaq, 2007)
4. Hülya Cigdem (De importbruid, De
Arbeiderspers, 2008)562

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Mustafa Stitou (Mijn vormen, Arena,
1994) [El Hizjra + Oscar van Gelderen]
Hans Sahar (pseudoniem van Farid
Boukakar, Hoezo bloedmooi, De
Arbeiderspers, 1995)
Naima El Bezaz (De weg naar het
noorden, Contact, 1995)
Hafid Bouazza (De voeten van
Abdullah, Arena, 1996) [OvG]
Abdelkader Benali (Bruiloft aan zee,
Vassallucci, 1996) [El Hizjra + OvG]
Rashid Novaire (Reigers in Caïro, De
Geus, 1999) [El Hizjra]
Said El Haji (De dagen van Sjaitan,
Vassallucci, 2000) [El Hizjra + OvG]
Khalid Boudou (Het schnitzelparadijs,
Vassallucci, 2001) [El Hizjra + OvG]
Najoua Bijjir (El weswes, Vassallucci,
2001) [OvG]
Fouad Laroui (Verbannen woorden,
Vassallucci, 2002) [OvG]560
Hassan Bahara (Een verhaal uit de
stad Damsko, Van Gennep, 2006) [El
Hizjra]
A. El Baraka (pseudoniem van Aziza
El Barakat, De zorgstroom, De
Harmonie, 2008) [El Hizjra]
Driss Tafersiti (pseudoniem van Asis
Aynan en Hassan Bahara, Ik, Driss,
Atlas, 2010)
Jamal Ouariachi (De vernietiging van
Prosper Morèl, Querido, 2010)

In dit overzicht worden per land/deelstaat – Nederland en Vlaanderen – in chronologische volgorde
alleen literaire Nederlandstalige auteurs van zowel Marokkaanse als Turkse afkomst weergegeven.
(kinder- of jeugdliteratuur wordt buiten beschouwing gelaten). Nogmaals, uitsluitend díe schrijvers
worden vermeld die ieder afzonderlijk minstens één roman, verhalen- of dichtbundel – rechtstreeks in het
Nederlands geschreven – hebben gepubliceerd bij een in Nederland of Vlaanderen gevestigde literaire
uitgeverij. Per auteur wordt vermeld: de schrijversnaam en eventueel pseudoniem, de titel van het
literaire debuut, de desbetreffende uitgeverij en het jaar van uitgave.
560 Dit betreft het Nederlandstalige debuut van Fouad Laroui. Hij debuteerde hieraan voorafgaand in het
Frans met de roman Les dents du topographe (Éditions Julliard, 1996).
561 Johan Soenen (literatuurwetenschapper en schrijver/dichter) kwalificeert De garnalenpelster als een
roman met een dagboekachtig karakter. In navolging van Soenen, alhoewel met enige reserve – hij vindt
dat het werk ‘het anekdotische van een column en het strikt autobiografische van een dagboek’ overstijgt
– zou ik dit boek willen omschrijven als autobiografische literatuur. Johan Soenen. 2009. ‘Turkse
migrantenauteurs in Nederland en Vlaanderen.’ Kunsttijdschrift Vlaanderen 58, 328: 273.
559

251

Bijlage 1

Auteurs van Marokkaanse afkomst

Auteurs van Turkse afkomst

VLAANDEREN

VLAANDEREN

15. Omar B. ([werkelijke auteursnaam
onbekend], Oesters of merguez,
Houtekiet, 2006)563
16. Malika Chaara (Gezegend boven alle
vrouwen, Manteau, 2007)564 [Kif Kif]
17. Rachida Lamrabet (Vrouwland,
Meulenhoff/Manteau, 2007) [Kif Kif]
18. Nadia Dala (Waarom ik mijn moeder
de hals doorsneed, Prometheus, 2008)
19. Naima Albdiouni (Voyeur,
Meulenhoff/Manteau, 2009) [Kif Kif]
20. Fikry El Azzouzi (Het schapenfeest,
Van Gennep, 2010) [Kif Kif]

5. Mustafa Kör (De lammeren, Van
Gennep/Van Halewyck, 2007) [El
Hizjra] + [Kif Kif]

OOOO = El Hizjra (was voor de schrijver in kwestie een opstap naar de uitgeverswereld)
OOOO = Oscar van Gelderen (heeft het debuut uitgegeven of was daarbij betrokken)
OOOO = Kif Kif (was voor de schrijver in kwestie een opstap naar de uitgeverswereld)
Niet opgenomen in overzicht565:
HOAX

1.
2.

Yusef el Halal (pseudoniem van Ernest van der Kwast, Steven Verhelst, Ronald
Giphart, Ingmar Heytze en Jacob van Duijn, Man zoekt vrouw om hem gelukkig te
maken, Nijgh & Van Ditmar, 2004) NEDERLAND
Samira Atari ([werkelijke auteur(s) onbekend], Verkeerd verbonden, Rothschild &
Bach, 2006) [OvG] NEDERLAND

AUTOBIOGRAFIE

1.

Karima Ouchan (co-auteur Fenneke Reysoo, Nooit geschreven brief aan mijn vader,
Bulaaq, 1999) NEDERLAND

De importbruid wordt door de uitgever als roman gekwalificeerd. Het verhaal van het hoofdpersonage
Rüya vertoont dan wel grote overeenkomsten met het leven van de schrijfster Hülya Cigdem zelf, maar het
boek hoeft daarom, terecht, nog niet als een autobiografie te worden bestempeld, wellicht wel als een
literaire autobiografie. De grens tussen een autobiografie, een literaire autobiografie en autobiografische
literatuur is soms lastig te trekken.
563 Omar B. is een schuilnaam. Dit werk gaat over de homoseksuele geaardheid van Omar en, alhoewel het
fictie betreft (de auteur geeft dit aan in het volgende interview: Dirk Verhofstadt. 2006 (9 juni). ‘Bij
Marokkanen is homoseksualiteit taboe.’ Web: http://www.liberales.be/interviews/omarb (31-07-2015),
is het gebaseerd op het leven van de schrijver zelf. Dit is aldus literatuur gebaseerd op autobiografische
gegevens.
564 De jeugdboeken die ze schreef werden gepubliceerd onder de naam Malika Oulad-Chaâra.
565
Ná 2010 zijn in Nederland literaire werken verschenen van de van oorsprong Turkse Nurnaz Deniz
(co-auteur Guido Snel, Ayla en Hugo, Cargo, 2011), Turkse Özcan Akyol (Eus, Prometheus, 2012), Turkse
Murat Isik (Verloren grond, Anthos, 2012) [El Hizjra] en Marokkaanse Mano Bouzamour (De belofte van
Pisa, Prometheus, 2013). In deze opsomming zou men een kleine inhaalslag van de schrijvers met een
Turkse achtergrond kunnen lezen; hoe het ook zij, het verschil met de auteurs van Marokkaanse afkomst
blijft frappant.
De onderstaande opsommingen pretenderen geen volledigheid.
562
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2.
3.
4.
5.

Bachir Boumaâza (Mijn egotrip, Manteau, 2002) VLAANDEREN
Saida Boujdaine (co-auteur Tom Naegels, Het boek Saida, Meulenhoff/Manteau,
2005) VLAANDEREN
Aysel Çalişkan (co-auteur/redactie Mariël Croon, De nootjes van het huwelijk,
Uitgeverij Thoeris, 2006) NEDERLAND
Said Bensellam (co-auteur/redactie Hassan Bahara, Kleine jongen, Van Gennep
2010) NEDERLAND

NON-FICTIE

1.

Ahmet Olgun (Contouren van het Nederlandse getto, Vassallucci, 1995) [OvG]
NEDERLAND

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mimount Bousakla (Couscous met frieten, Houtekiet, 2002) VLAANDEREN
Tarik Fraihi (De smaak van ongelijkheid, Meulenhoff/Manteau, 2004) VLAANDEREN
Mohammed Benzakour (Osama’s grot, Allah, Holland & ik, L.J. Veen, 2005) [El
Hizjra] NEDERLAND
Fadoua Bouali (Bevrijd door Allah, Van Gennep, 2006) [El Hizjra] NEDERLAND
Asis Aynan (Veldslag en andere herinneringen, Atlas, 2007) NEDERLAND
Samira Bendadi (Dolle Amina’s, Meulenhoff/Manteau, 2008) VLAANDEREN
Nadia Bouras & Fatiha Laouikili (met co-auteur Annemarie Cottaar, Marokkanen
in Nederland. De pioniers vertellen, J.M. Meulenhoff, 2009) NEDERLAND
Khadija Arib (Couscous op zondag, Balans, 2009) NEDERLAND

ORALE VERTELTRADITIE (AANGEVULD MET PERSOONLIJKE ANEKDOTES)

1.

Zohra Aït-Fath (co-auteur Yurek Onzia, Zohra en de gazellen. Volkssprookjes en
verhalen uit Marokko, Van Halewyck, 2005) VLAANDEREN

KOOKBOEK (AANGEVULD MET PERSOONLIJKE CULINAIRE VERHALEN)

1.

Rachida Ahali (Vrijdag Couscousdag, Standaard Uitgeverij, 2011) [El Hizjra]
VLAANDEREN
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www.elhizjra.nl (oude website)

www.elhizjra.nl (nieuwe website)

www.kifkif.be
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Bijlage 3a (1)

1994
2de druk
Omslagontwerp:
René Abbühl
Illustratie omslag:
Mohammed Kacimi
[met buikbandje]
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Bijlage 3a (2)

1994
2de druk
Omslagontwerp:
René Abbühl
Illustratie omslag:
Mohammed Kacimi
[zonder buikbandje]
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Bijlage 3b

1998
[druk onbekend]
Omslagontwerp:
René Abbühl
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Bijlage 3c

1996
1ste druk
Omslagontwerp:
Ron van Roon
Illustratie omslag:
Paul Berloth
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Bijlage 3d

1998
1ste druk Rainbow
Pocket
Omslagontwerp:
Ron van Roon
Illustratie omslag:
Paul Berloth
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Bijlage 3e

2001
3de druk Rainbow
Pocket
Omslagontwerp:
Studio Jan de Boer
Illustratie omslag:
Photo Disc
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Bijlage 3f

2002
9de herziene druk
Omslagontwerp:
Tessa van der Waals
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Bijlage 3g

1997
3de druk
Omslagontwerp:
René Abbühl
Illustratie omslag:
Henri Matisse
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Bijlage 3h

2001
15de druk
Omslagontwerp:
Jos Peters
Omslagillustratie:
Bruno Barbery, ABC
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Bijlage 3i

2002
1ste druk
Omslagontwerp:
René Abbühl
Foto omslag:
P. Kopp/Westlight
International/ABC
Press
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Bijlage 3j

2003
1ste druk
Omslagontwerp:
Steven van der
Gaauw
Omslagillustratie:
Tjeerd Moolhuijsen
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2004

Bijlage 3k

5de druk
Omslagontwerp:
Tessa van der Waals
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Bijlage 3l

2004
10de druk
Omslagontwerp:
Tessa van der Waals
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Bijlage 3m

2005
10de druk
Omslagontwerp:
Kris Demey & Johny
Van de Vyver
Omslagillustratie:
ImageSource
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Bijlage 3n

2005
10de herziene druk
Omslagontwerp:
Brigitte Slangen &
Trudy Willems
Omslagillustratie:
TCS /Corbis
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Bijlage 3o

2006
13de druk
Omslagontwerp:
Hugo Zwolsman
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Bijlage 3p

2008
14de druk
Omslagontwerp:
Bart van den
Tooren
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2008

Bijlage 3q

1ste druk
Omslagontwerp:
Magda Rijs
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2008

Bijlage 3r

2de druk
Boekverzorging:
Dooreman &
Houbrechts
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Bijlage 3

2009

Bijlage 3s

2de druk
Boekverzorging:
Herman
Houbrechts
Omslagbeeld:
Claudio
Veneziani
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OEUVRE
Rachida Lamrabet
2006 ‘Mercedes 207’ (kort verhaal in: Kif Kif. Nieuwe stemmen uit Vlaanderen)
2007 Vrouwland (roman)
2008 Een kind van God (verhalenbundel)
2009 ‘Lettre a un garçon du quartier’ (brief in: Lettres a un jeune Marocain)
2009 Belga (theatertekst)
2009 Kikker (radioboek)
2010 Het meisje en de kat (radioboek voor kinderen)
2011 De man die niet begraven wilde worden (roman)
2012 Zetels van goud (theatertekst)
2014 De handen van Fatma (theatertekst i.s.m. Fikry El Azzouzi, Michael De Cock &
Birsen Taspinar)
Naima Albdiouni
2005 ‘F.’ (kort verhaal in: Gelezen en goedgekeurd. Nieuwe verhalen van Vlaamse
schrijvers)
2006 ‘Kippen en hun veren’ (kort verhaal in: Kif Kif. Nieuwe stemmen uit Vlaanderen)
2007 IJsjes met Pasen (radioboek)
2009 Voyeur (roman)
A. El Baraka
1998 ‘In het badhuis’, ‘Vannacht’, ‘Zwartrijden in de Hollandse weide’ en
‘Monsterverbond’ (gedichten in reeks El Hizjra-Litertuurprijs: Uit het hart)
1999 ‘Acht zakken meel’ en ‘Achmeds kip’ (korte verhalen in in reeks El HizjraLitertuurprijs: Smurfen en Shahada)
2004 ‘Max schrijft brieven aan zijn broer’ (kort verhaal in: Passionate)
2008 De zorgstroom (verhalenbundel)
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SUMMARY
Literaire grensbewegingen (Literary Boundary Shifts) constitutes a research that
combines two different approaches – an institutional and a textual one – and
consequently two disciplines, Sociology of Literature and Literature Studies (with the
main focus on the hermeneutic branch of the latter). Literary sociologist Pierre Bourdieu
and, in in the same vein, Pascale Casanova do not consider hermeneutics – or textual
interpretation by means of contextualization – and the sociology of literature mutually
exclusive; in fact, they complement each other.
This thesis is an elaboration of this standpoint; the first part “De institutionele
spelers” (The Institutional Players, chapter 2, 3, 4 and 5) studies the emergence and
positioning of Dutch literature of writers of Moroccan origin in the “literary field” of both
the Netherlands and Flanders. This group of writers, whose literature is often of a
contemporary character, is relatively well represented in Dutch literature, has emerged
recently and due to a “different” cultural historical background this group apparently
lacks a postcolonial embedding. How the positioning of this group of authors in the
literary field comes about and what development can be observed in this process is what
connects these chapters; the focus will be on extra-textual elements, or factors that
surpass writing talent and the literary quality of books.
Dutch writers of Moroccan origin create growing diversity within the Dutch and
Flemish literary landscape. In what way is this diversity, this innovative or “other”
element represented in their literature? The second part “De tekst en de context” (The
Text and the Context, chapter 6, 7 and 8) provides an answer to this question while
concentrating on themes, certain figures of speech and language. It also studies the effect
of literary migration and internationalization or globalization by these newcomers on
Dutch literature and contains a textual interpretation and text analysis of Rachida
Lamrabet’s novel Vrouwland (Woman Country, Meulenhoff|Manteau 2007), Naima
Albdiouni’s novel Voyeur (Meulenhoff|Manteau, 2009) and A. El Baraka's short story
collection De zorgstroom (The Care Current, De Harmonie, 2008).
The timeframe of this thesis is relatively short, from the emergence of the first
Dutch literary writers of Moroccan origin in the mid-nineties of the last century until the
first decade of the twenty-first century (1994-2010).
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The division in this dissertation can also be explained by means of Bourdieu's
idea of refraction. When Bourdieu indicates ‘that the field refracts’ he refers to the
steering effect which literary institutions and their mutual power relations cause in the
'field of cultural production’. Simultaneously the idea can refer to the fact that (literary)
fiction is not an immediate reflection of reality, but a (literary) construction that does
not necessarily represent (present-day) reality.
Migrant literature, including the work of Dutch writers of Moroccan origin, has
been marginalized until the nineties, left in the margin, as if this kind of literature were a
separate literary category and not part of Dutch mainstream literature. Migrant
literature was nearly considered to be a homogeneous collection of literary texts that
deviated from “the standard”. The cultural and ethnic background of the writer was
often considered to be more important than literary quality or themes. Several
institutions in the literary field provoked this, for instance publishers, literary critics,
and the paratext of literary works – the latter as a new theoretical concept – especially
concerning the design of book covers.
The thesis explains the function and influence these literary institutions have in
general and their mutual interaction. The institutions which have particularly influenced
the emergence of Dutch writers of Moroccan origin will be discussed in detail, namely: El
Hizjra, the Centre of Arabic Art and Culture in Amsterdam which organizes the El Hizjra
Literary Award; Kif Kif, an intercultural, socially engaged organization in Antwerp which
initialized the writing competition “Kleur de kunst!” (Colour the Arts!); Vassallucci, a
publishing company in Amsterdam (no longer in business); the former imprint
Meulenhoff|Manteau (a collaboration between the publishing companies J.M. Meulenhoff
in Amsterdam and Manteau in Antwerp) and the foundation Collectieve Propaganda van
het Nederlandse Boek (CPNB, Collective Promotion for the Dutch Book) which organized
the Book Week 2001 “Het land van herkomst. Schrijven tussen twee culturen.” (Country
of origin: Writing between two cultures).
Publishing company Vassallucci in particular strongly influenced the emergence
of migrant writers with Moroccan roots. This publisher has profited from the efforts of
the cultural foundation El Hizjra, which partially adopted the role as gatekeeper from
the publishing company by organizing a writing competition and the associated El Hizjra
literary Award. This role can also be assigned, although to a lesser degree, to Kif Kif,

281

Summary

which has contributed to the emergence of Flemish-Moroccan writers in Flanders in
close collaboration with Meulenhoff|Manteau.
Bourdieu introduced in the sixties of the last century the already mentioned
concept of ‘the field of cultural production’ of which ‘the field of literary production’
constitutes a subfield. Within this field literary institutions define what literature is and
they determine the status or social recognition of literary works. When writers of
Moroccan origin entered the Dutch literary field in the mid-nineties, the innovative
aspect of their work seemed to be more important than the intrinsic value of their work.
Literary critics were thus overly interested in biographical elements and in
particular in the ethnic background of these authors, which provoked ‘ethnic labelling’.
In the course of time, the increasing number of ‘ethnic minority writers’ led to a certain
degree of habituation, which lessened the emphasis on the writer's background. This is
referred to as a boundary shift: a shift from the use of ‘ethnic minority labels’ to
‘majority labels’ (such as ‘Dutch writer’ or ‘Flemish author’). ‘Migrant labels’ are no
longer common practice. This boundary shift which we observe in the literary critic can
also be detected, albeit in a different shape, a so-called paratextual shift, on the book
covers from Dutch writers of Moroccan origin. This shift indicates a decrease in the use
of exoticism or orientalism. We thus can conclude that a publisher can give a book a
certain ‘mark’, which consequently shows, inter alia, that a publisher is not only a
material producer, but also has a certain influence on the so-called symbolic production
of literature.
Both shifts, the boundary shift and paratextual shift, indicate a movement of
migrant writers in het literary field from ‘the margin’ to the ‘mainstream’. This
movement is also reflected in the publishing world: publishers working within the
margin as well as publishers from the establishment are interested in ‘migrant
literature’ or ‘migration literature’. We can thus state that within Bourdieu's literary
field ‘the literary classification’ has changed; writers of Moroccan origin are no longer
consigned to a separate literary category.
Exoticism and orientalism – I use these terms in the same vein as Edward Said –
were initially used as a marketing strategy by publishers. The Book Week of 2001
“Schrijven tussen twee culturen” (Writing between two cultures) induced a transition.
Traditionally, the

CPNB,

which organizes the Book Week, is a trend follower. Migrant

writers were obviously not so 'new' anymore. Moreover, critics spoke about hyped
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writers. This provoked a change in the use of exoticising marketing strategies. The
excessive attention for these writers as ‘exotic candy’, had appartently led to overkill.
There is no longer sign of a one-dimensional approach, which focuses on the cultural
and ethnic background of the writer.
Related to what is mentioned above is a shift from a biographical to a functional
vision on the literary production about migration themes. A more adequate term for
migrant literature would thus be migration literature, because the latter term focuses
more on the literary theme rather than on the cultural or ethnic background of the
writer. This vision will also paves the way for complete incorporation of migrant writers
in Dutch literature. This involves changes within the Dutch literary landscape, and not
something in the margin, as if they were a separate group of authors. This way, writers
of solely Dutch origin can also be categorized as migration literature, when they depict
literary migration in their works or include literary representations of interculturalism
or the multicultural society. It is a continuous balancing act which has to be made in the
context of research in this field: mentioning the ‘specificity’ of ‘migrant literature’ or
‘migration literature’ and simultaneously integrating it in the national literature.
Should exoticism still exist after 2002, it is rather a literary strategy, used by the
writers themselves. For instance, one can see the use of a sort of oriental magical realism
in Lamrabet's debut novel Vrouwland (2007). The use of Arabic terms, phrases and
words in Moroccan-Arabic or Tamazight (Berber) also contributes to an oriental
atmosphere. This literary strategy has been described as self-exoticism or orientalization.
Lamrabet's Vrouwland (2007) and especially Albdiouni's Voyeur (2009) are
inspired by current affairs in Morocco. The literary works discuss themes such as the
issue of the harraga, also referred to as a sans-papier, the (illegal) crossing of the Strait
of Gibraltar, the fixation on the ‘fortress Europe’, the inequality between men and
women (in Lamrabet's Vrouwland), the unique city (or location) of Tanger, the
government acting as ‘Big Brother (is watching you)’, torture practices in a secret prison,
terrorism and religious tensions, the ‘modern’ dynasty (in Albdiouni's Voyeur).
Alongside the more traditional migrant issues (culture conflicts, identity crisis due to
migration, the literary representation or imagination of the homeland), more
international appealing issues are incorporated in these works. The overly present
social criticism on both Europe and Morocco, the inequality which is emphasized
283

Summary

between ‘wealthy Europe’ and ‘poor Morocco’, makes it fairly easy to establish a
connection between this Dutch literature and international postcolonial writing, as well
as with new genres, such as harraga fiction and littérature carcérale, which appear
worldwide on the literary horizon. Further research could thus be focused on a stronger
international connection with postcolonial studies.
El Baraka's De Zorgstroom (The Care Current, 2008) differs from the other
literary works discussed above. This short story collection does not specify a location,
nor does it mention 'migrant markers’. The characters do differ from other people or feel
different, often in a psychological or physical manner. Some characters are influenced by
a certain cultural internalization. Thus, ‘Otherness’ comes from within. In this respect
you could consider this literary work as the essence of interculturalism: ‘Otherness’ is
not an external entity, it is within us and is part of all of us. While some characters have
internalized a cultural background, El Baraka argues, consciously or subconsciously, in
favour of Dutch literature that changes from within.
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DANKWOORD
Het schrijven van een proefschrift en zeker het dóórschrijven gaat zo veel makkelijker
wanneer je je gesteund en aangemoedigd voelt door anderen. Hoewel ik me soms een
kluizenaar heb gevoeld, realiseer ik me hoeveel mensen me omringen en dat de
heremiet in mij niet echt bestaat.
Lisa Kuitert heeft mij aanvankelijk op het spoor gebracht van het

NWO-

onderzoeksproject van Ieme van der Poel, ‘Diasporic Writing: A Comparative History of
the New Moroccan Literatures in French, Spanish and Dutch’, dat overeenkomsten
vertoonde met mijn masterscriptie voor Europese Studies. Uiteindelijk heeft dit spoor –
met enige zijwegen – geleid tot een aanstelling als promovenda. Ieme van der Poel, die
zo mijn promotor werd, ben ik zeer erkentelijk voor de kans die zij mij heeft gegeven om
dit proefschrift te schrijven.
Mijn dank aan beiden, zowel mijn promotor Ieme – goedlachs en immer positief –
als Lisa – die mijn co-promotor werd – vol relativerende humor en de rust zelve, is groot.
Jullie vulden elkaar goed aan, en schijnen allebei de onuitputtelijke bron te kennen van
energie en enthousiasme. Veel dank voor jullie kennisoverdracht, begeleiding en de
uitgebreide feedback én voor het inspreken van moed tijdens dalen, hobbels en
obstakels. Ook ben ik jullie dankbaar voor de vriendelijke aanhoudendheid en af en toe
dwingende toon om mij ertoe te bewegen vers geschreven tekst in te leveren waar ik
eigenlijk nooit helemaal tevreden over was.
Fouad Laroui was als postdoc betrokken bij Diasporic Writing en schreef in
razendsnel tempo een monologue. Fouad, jouw wetenschappelijke kennis die verder
reikt dan de geesteswetenschappen en die je op ieder willekeurig moment uit je mouw
schudt, is niet minder dan indrukwekkend. Veel dank voor je bereidwilligheid om me
daar deelgenoot van te maken en voor je hartelijke collegialiteit. Heraclitus in de eerste
alinea van mijn proefschrift knipoogt naar jou.
Yasmina El Haddad, de andere promovenda bij het NWO-project, heeft met mij een
aantal jaar in hetzelfde AIO-schuitje gezeten. Dank voor alle gesprekken tijdens ontelbare
kopjes thee, opbeurende woorden wanneer ik die hard nodig had en je warme
vriendschap.
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Verder wil ik Yvonne Jacob en Peggy da Graça van het secretariaat Romaanse
talen bedanken: jullie waren voor mij een vraagbaak en toevluchtsoord (in meer of
minder grote nood) – dank voor jullie praktische adviezen en voor het aanhoren van
mijn verhalen, al dan niet gerelateerd aan mijn proefschrift.
Ik heb me altijd een vreemde eend in de bijt gevoeld in de ASCA community, alleen
al het feit dat ik mijn proefschrift en dit dankwoord in het Nederlands schrijf, voedt dit
gevoel, alsook het gegeven dat mijn werkplek zich op een andere plek bevond dan die
van de meeste promovendi van ASCA. Speciale dank aan Eloe Kingma en Jantine van Gogh
voor jullie hartelijkheid en praktische begeleiding waardoor ik me toch thuis voelde.
Ik heb vele andere promovendi bij

ASCA

leren kennen, van wie sommigen mijn

vrienden zijn geworden. Esra Almas, Blandine Joret, Adam Chambers en Laura Basu
(collega-vreemde-eend-in-de-bijt

bij

ASCA’s

theory

seminar),

dank

voor

jullie

vriendschap, voor alle gesprekken, voor de steun in zwaar weer en het plezier om met
jullie samen te zijn.
Mijn paranimfen, Janna Schoenberger en Blandine Joret wil ik hier apart
bedanken. Ik heb grote bewondering voor jullie ‘levenskunst’; hoe moeilijk de
omstandigheden soms zijn, jullie glimlach en schaterlach blijft. Jullie zijn een toonbeeld
van levenslust en ‘steady as a rock’. Betere paranimfen kan ik me niet wensen.
Mijn vriendinnen die ik al ken vanaf mijn tienerjaren horen zonder twijfel thuis in
dit rijtje – met het onmiddellijke besef dat we elkaar al langer wél dan niet kennen: Joke
Bosch, Nelleke Soejoko en Inge Zwagers; alsook mijn oud-studiegenoten: Sander Beets,
Nancy dos Santos Barata Duarte en Mina Witteman. Heel veel dank voor jullie
vriendschap, steun en vertrouwen; het vertrouwen in de voltooiing van het proefschrift,
vooral op de momenten waarop ik er zelf een hard hoofd in had. En voor het aanhoren
van mijn besognes én het verdragen van mijn neigingen van tijd tot tijd naar een
kluizenaarsbestaan waarin het contact verre van optimaal was. In de tijd dat ik met mijn
proefschrift bezig was, kregen de meesten van jullie kinderen: Inge als eerste, daarna
Joke, Nancy en Nelleke is momenteel in verwachting. Mijn dank is dan ook groot,
Nelleke, dat jij nu, hoogzwanger en met minder energie tot je beschikking, mijn
proefschrift hebt gezet en opgemaakt. Ik beschouw dit boek – hoe origineel – om niet bij
jullie achter te blijven, als mijn pasgeborene.
Mina, veel dank voor de allerlaatste correctieronde van het manuscript én voor
het beschikbaar stellen van je huis toen bij mij letterlijk de fundering (onder het huis)
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werd weggetrokken. Verder wil ik iedereen bedanken die ik hier niet noem, maar zeker
niet ben vergeten.
Ten slotte mijn ouders en broer. Jullie vallen zonder enige twijfel in de categorie
‘zonder-jullie-had-ik-het-niet-gered’. Bert-Alef, naast dat je mijn broer bent, beschouw ik
je als een dierbare vriend, die mij altijd helpt, met broederlijk advies, praktische klussen
en soms lange gesprekken om de vinger op de zere plek te leggen of om het naadje van
de kous te willen weten.
Er zijn vaak maar weinig momenten in een mensenleven waarop je je ouders en
plein public kunt bedanken. Dit is zo’n moment en ik maak daar graag gebruik van. Mijn
ouders, van oorsprong stadse Groningers, zijn loftuitingen – zoals het noorderlingen
betaamd – niet zo gewoon. Maar als kind uit de Zuidelijke IJsselmeerpolders heb ik me
daar niet aan te houden en daarom draag ik vol dankbaarheid en grote genegenheid dit
werk aan jullie op.
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