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Ook de hemel, de aarde, de straten, de ramen, de deuren, de mannen en 

vrouwen, de bomen en de vogels van de Nederlandse literatuur zijn aan het 

veranderen. Er rijzen bergen op in de polders en de dijk loopt door de woestijn. 

De oudste oosterse omschrijving van kunst luidt als volgt: ‘Kunst kun je 

vergelijken met moshk, de goddelijke muskusgeur die zich in de navel van het 

hertachtig dier Moschus moschiferus bevindt. Zodra de voorjaarswind waait, 

neemt hij die geur mee en verspreidt die overal op aarde en niemand die dat 

tegen kan houden.’ 

 

(Abdolah 2001, 14-15) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prent kaft: ‘Looping’ is een houten sculptuur, gebouwd in 2001 door Belgisch kunstenaar Michael Dans. Het 

kunstwerk maakt deel uit van de collectie van de Provincie Henegouwen. 

 



Woord vooraf 

Een masterproef is het sluitstuk van een academische opleiding en voor vele studenten een 

intellectuele uitdaging om een specifiek onderzoeksveld te verkennen. Bij de keuze voor het 

onderwerp van mijn masterproef werd ik gedreven door een grote nieuwsgierigheid naar de 

recente ontwikkelingen van de Nederlandse literatuur en de wisselwerking tussen 

maatschappelijke en literaire evoluties. Tijdens mijn bachelor- en masteropleiding 

Nederlands-Spaans ben ik namelijk steeds meer geboeid geraakt door de interessante 

interactie tussen literatuur en maatschappij. Terwijl ik in mijn bachelorproef dit 

onderzoeksveld heb benaderd vanuit een Chileens perspectief, wilde ik me in mijn 

academisch sluitstuk toespitsen op de Nederlandse letterkunde. De vele vreemde 

auteursnamen die opduiken in het Nederlandse literaire veld maken duidelijk dat er een 

evolutie aan de gang is, die volgens mij een onderzoek verdient. Het levendige debat rond 

‘Literatuur en interculturaliteit’, dat ik bijwoonde op de Boekenbeurs van Antwerpen in 2010, 

toonde in elk geval aan dat er beweging is in de Nederlandse letteren en wakkerde mijn 

nieuwsgierigheid naar het onderwerp nog meer aan.  

Mijn nieuwsgierigheid stootte echter ook op wat moeilijkheden: over het fenomeen 

interculturaliteit is nog maar erg weinig secundaire literatuur verschenen en ik moest me dan 

ook vaak beperken tot een aantal bronnen en eigen interpretaties. Maar hier lag volgens mij 

nu net de uitdaging van mijn onderzoek: een relatief onontgonnen onderzoeksterrein creëert 

een grote vrijheid en is een voedingsbodem voor interessante discussies.  

Ik wil ten slotte enkele mensen bedanken die mij bij het schrijven van deze masterproef op 

verschillende manieren hebben bijgestaan: in de eerste plaats mijn promotor Prof. Dr. Bart 

Vervaeck, die mij de nodige vrijheid gaf bij de keuze en uitwerking van mijn onderwerp. Zijn 

stilistische verbeteringen en vooral opmerkzame tips zijn van grote waarde geweest voor dit 

onderzoek. Daarnaast bedank ik mijn ouders, dankzij wie ik vier jaar een opleiding heb 

kunnen volgen die mij heeft blijven boeien. Verder gaat mijn dank uit naar Amélie Lagae, 

voor haar steun en correcties, en Amber Decavele, die mij hielp bij de lay-out van mijn 

onderzoek. Ten slotte bedank ik ook mijn medesuppoosten op het Kunstenfestival Watou en 

mijn vrienden: zij fungeerden als een klankbord en als de nodige afleiding. 
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Inleiding 

Hafid Bouazza is afkomstig uit een gemengd Marokkaans-Algerijns gezin en groeide op in 

Nederland; Lulu Wang verhuisde van China naar Nederland; Rachida Lamrabet kwam als 

tweejarige van Marokko naar België; Kader Abdolah vluchtte voor politieke en religieuze 

redenen van Iran naar Nederland. Hoe verschillend het levensverhaal van deze vier mensen 

ook is, één ding hebben ze gemeen: ze schrijven in een taal die niet hun moedertaal is, het 

Nederlands. Het zijn maar enkele van de vele vreemde namen die zich sinds kort in het 

Nederlandstalige literaire veld manifesteren en daarmee behoren tot wat men soms de 

allochtone Nederlandse literatuur noemt. 

Deze literatuur is een product van onze multiculturele maatschappij: een samenleving die 

onderdak biedt aan verschillende etnische groepen en waarin auteurs van verschillende 

origine proza of poëzie schrijven. Schrijvers afkomstig uit onder andere Marokko, Turkije of 

China kiezen hierbij voor het Nederlands en zorgen er zo voor dat nationale definities van 

literatuur niet langer standhouden. Deze zogeheten buitenstaanders doen de ‘de contouren 

van één Nederlandse literaire traditie vervagen en tegelijkertijd wordt de canon omvangrijker 

en veelkleuriger’(Heynders 1999a, 322). We kunnen niet meer spreken van één 

Nederlandstalige literatuur waarvan de thematiek steevast verbonden is met de Nederlandse 

cultuur, want de recente literaire en culturele diversiteit in de Nederlandstalige letteren 

ondermijnt deze monolithische voorstelling. De maatschappij verandert, de literatuur 

verandert en Heynders merkt hierbij terecht op dat ‘dé Nederlandse literatuur al lang niet 

meer bestaat’ (Heynders 1999a, 322).  

Ook Brems (Brems 2006) laat in het laatste deel van de literatuurgeschiedenis Altijd weer 

vogels die nesten beginnen: geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-2005 de vraag 

vallen: ‘bestaat de Nederlandse literatuur?’ (Brems 2006, 663). Ten eerste plaatst Brems de 

Nederlandse literatuur in een open wereld (Brems 2006, 663). Hij duidt aan dat het 

Nederlandse taalgebied gekenmerkt wordt door een ‘instroom van literatuur uit het 

buitenland, zowel oorspronkelijk, als in vertaling’ (Brems 2006, 663). Er is dan ook een 

‘buitengewoon intense verstrengeling van oorspronkelijk Nederlandstalige en vertaalde 

literatuur’ (Brems 2006, 664). Het onderscheid tussen binnenlands en buitenlands wordt op 

literair vlak dan ook steeds minder relevant. Maar, stelt Brems ook vast, toch betekent dat nog 

niet ‘dat Nederlandse literatuur een fictieve constructie zou zijn geworden’ (Brems 2006, 
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665). Hoewel die deels in leven wordt gehouden door onder andere subsidies en literaire 

prijzen, toch bestaat er nog een  

Nederlandse, c.q. Vlaamse literatuur […] die mede bepaald wordt door haar eigen 

geschiedenis en die inspeelt op de cultuur en samenleving van Nederland en 

Vlaanderen. (Brems 2006, 665) 

Ten tweede plaatst Brems de Nederlandse literatuur in een multiculturele samenleving (Brems 

2006, 667). Door verschillende immigratiestromen is Nederland meer en meer een 

multiculturele samenleving geworden, een ontwikkeling die ‘tal van 

aanpassingsmoeilijkheden heeft meegebracht, zowel van de kant van de nieuwkomers als van 

die van de autochtonen’ (Brems 2006, 668). Ook de literatuur in Nederland werd in het laatste 

decennium van de twintigste eeuw multicultureel. Het resultaat van de doorbraak van de 

multiculturele schrijvers is dat ‘de Nederlandse literatuur er multicultureel door wordt, 

verscheidener, heterogener, net zoals dat met de gehele samenleving het geval is’ (Brems 

2006, 668).  

Brems nuanceert hierbij de uitspraak dat ‘dé Nederlandse literatuur al lang niet meer bestaat’ 

(Heynders 1999a, 322). Deze uitspraak zou alleen kloppen als ‘men het bestaan daarvan 

afhankelijk maakt van een al even dubieus begrip als “nationale identiteit”’ (Brems 2006, 

684). Wat wel vast staat, is dat de Nederlandse literatuur ‘er anders begint uit te zien’ (Brems 

2006, 684). Het is, met andere woorden, ‘een literatuur waar altijd weer vogels, ook nieuwe 

soorten, hun nesten beginnen’ (Brems 2006, 680).  

Deze nieuwe soorten auteurs kunnen door de Nederlandstalige lezer en literatuurcriticus 

ontvangen worden als vreemde vogels, als outsiders die zich manifesteren buiten de 

Nederlandstalige literaire traditie. De titel van mijn onderzoek brengt deze opvatting en de 

nuancering van Brems (2006) samen. Door een kleine aanpassing aan te brengen in de titel 

van Brems’ literatuurgeschiedenis wordt duidelijk waar ik in deze masterproef de nadruk op 

leg: ik bestudeer de situatie van vreemde schrijvers die een nest beginnen in de 

Nederlandstalige literatuur en er zo ook, op hun eigen manier, deel van uitmaken. Op deze 

wijze ga ik dieper in op het aspect waarmee Brems (2006) zijn literatuurgeschiedenis afsluit 

en bevestig ik de idee dat dé Nederlandse literatuur niet verdwijnt maar wel onderhevig is aan 

verandering.  
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De foto die ik koos voor de cover voegt hier een hoopvolle kanttekening aan toe. De 

surrealistische uitvergroting van een vogelhuisje met verschillende ingangen van 

uiteenlopende formaten is het werk van beeldend kunstenaar Michael Dans. Op het eerste 

gezicht lijken de uitvergroting en de verscheidene ingangen absurd. Dans werd echter 

gedreven door een grote zin voor functionaliteit: door de grootte en de verschillende ingangen 

is het vogelhuisje toegankelijk voor alle soorten vogels. Dans creëert zo ‘een echte 

multiculturele vogelherberg waar iedereen welkom is, zonder onderscheid tussen grootte, 

kleur of ras’ (Obyn e.a. 2011, 74). Zo wordt Looping, de titel van het werk, ‘een 

ontmoetingsplaats […] voor verschillende vogelsoorten en biedt [het] […] mogelijkheden tot 

de creatie van een nieuwe vogelsoort’ (Obyn e.a. 2011, 74). Het werk van Dans en de 

metafoor van Brems kunnen volgens mij makkelijk met elkaar in verband gebracht worden: 

ze hebben het allebei op een metaforische manier over de Nederlandstalige literatuur als 

vogelhuisje waarin steeds weer nieuwe vogels, in alle soorten en maten, nesten beginnen.  

In wat volgt onderzoek ik dus de literatuur geschreven door migranten in Vlaanderen en 

Nederland. In de secundaire literatuur zijn veel verschillende overkoepelende termen terug te 

vinden die verwijzen naar dit soort poëzie en proza. We lezen onder andere over  

migrantenliteratuur, allochtone auteurs, minderhedenliteratuur, proza van 

nieuwkomers, literatuur van nieuwe Nederlanders […] interculturele schrijvers, 

multiculturele literatuur, schrijvers met dubbele culturele achtergrond, biculturele 

dichters, schrijvers tussen culturen […] (Vermeulen 2009b, 307)  

Het gaat om een veelheid aan termen die vaak met weinig enthousiasme onthaald worden 

door de betreffende auteurs. Volgens Vermeulen (Vermeulen 2009b, 307) is deze 

terminologische onduidelijkheid het gevolg van een sociologische spanning bij de schrijvers: 

aan de ene kant willen ze ‘een eigen niche waarin ze hun identiteit verder kunnen 

ontwikkelen’ (Vermeulen 2009b, 307), aan de andere kant voelen ze zich gestigmatiseerd 

‘wanneer critici hen in één hoek samen zetten en loskoppelen van de mainstream van de 

Europese culturele productie’ (Vermeulen 2009b, 307). Het gaat met andere woorden om ‘een 

sociologische spanning tussen het streven om de specifieke culturele eigenheid af te grenzen 

en de wens om als Europese, Nederlandse of Belgische kunstenaar au sérieux genomen te 

worden’ (Vermeulen 2009b, 307). Natuurlijk bestaan er grote verschillen in de poëticale 

opvattingen van de betreffende auteurs, zoals later uit dit onderzoek zal blijken. Toch kunnen 

we bij elk van hen deze sociologische spanning ontwaren. 
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De vele onenigheden tussen de betreffende auteurs en literaire critici wijzen er in elk geval op 

dat het om een nieuw en interessant onderzoeksveld gaat dat nog verdere uitdieping en betere 

terminologie vereist. Ik kies er in deze studie voor om systematisch over multiculturele 

literatuur, multiculturele schrijvers en interculturaliteit te spreken.   

Onderzoeksvraag en corpus 

Het fenomeen interculturaliteit binnen de Nederlandstalige literatuur vormt een erg breed 

onderzoeksdomein. Vermeulen (Vermeulen 2009b, 306) noemt culturele diversiteit dan ook 

een ‘parapluterm’: het is een algemene noemer waaronder uiteenlopende topics schuilen. Het 

is dan ook nodig om de deelonderwerpen die ik zal behandelen en die binnen het brede begrip 

van ‘culturele diversiteit’ vallen, af te bakenen. In wat volgt benader ik eerst de multiculturele 

samenleving en haar schrijvers vanuit een theoretisch standpunt. Ik belicht daarbij ook de 

terminologie die binnen het onderzoeksdomein van de multiculturele literatuur gehanteerd 

wordt. In een tweede deel besteed ik aandacht aan de allochtone tekst in het algemeen, 

waarbij ik focus op de thematiek, de setting en het taalgebruik. Daarna onderzoek ik aan de 

hand van een casestudy twee multiculturele schrijvers. Tot slot belicht ik het institutionele 

aspect van het fenomeen interculturaliteit, met aandacht voor de verschillen tussen 

Vlaanderen en Nederland.  

Aan de hand van een onderzoek van deze vier aspecten probeer ik een antwoord te formuleren 

op de kernvraag van deze studie: welke positie neemt de multiculturele schrijver vandaag in 

binnen het Nederlandse literatuurlandschap? In elk deel stel ik uiteenlopende deelvragen, 

waarvan de voorgestelde antwoorden me zullen helpen om een zo correct mogelijk inzicht te 

krijgen in die positie en om op die manier een zo accuraat mogelijk antwoord te formuleren 

op de kernvraag. 

Ik leg er de nadruk op dat dit antwoord een mogelijk antwoord is. Interculturaliteit is, zoals zal 

blijken, een relatief recent fenomeen en zoals bij veel moderne onderzoeksdomeinen zijn er 

ook hier meer vragen dan antwoorden. Meer nog: de vragen zijn vaak belangrijker en 

betekenisvoller dan de antwoorden. Het gaat om schrijvers die op zoek zijn naar een literaire 

identiteit tussen twee culturen in, met andere woorden om een zoekende beweging waarin 

vragen frequenter voorkomen dan antwoorden. Toch is interculturaliteit een 

onderzoeksdomein dat de laatste tien jaar veel aandacht heeft gekregen binnen de studies van 

de Nederlandse letterkunde. Door verschillende bijdrages te lezen van zowel multiculturele 
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schrijvers als literaire critici tracht ik een veelzijdige kijk op het onderwerp te krijgen om zo 

tot een nauwkeurig besluit te kunnen komen. 

De tijdschriften Literatuur. Tijdschrift over Nederlandse letterkunde en Kunsttijdschrift 

Vlaanderen wijdden reeds een themanummer aan het fenomeen interculturaliteit met 

respectievelijk de titels ‘Literaturen in het Nederlands’ en ‘Schrijven tussen culturen’. Deze 

edities vormen cruciale secundaire literatuur. In beide tijdschriften zijn bijdragen van 

Henriëtte Louwerse opgenomen: zij is docente Nederlandse literatuur aan het Department of 

Germanic Studies van de universiteit van Sheffield en publiceert over multiculturele 

schrijvers. Ze focust hierbij vooral op het werk en de poëtica van Hafid Bouazza. 

Verschillende artikels van haar zijn van groot belang voor mijn onderzoek. Ook het boek New 

Germans, New Dutch van Liesbeth Minnaard is opgenomen in de bibliografie: in dat werk 

vergelijkt Minnaard de Nederlands-Marokkaanse migrantenliteratuur met haar Duits-Turkse 

pendant. Het Nederlands Letterenfonds stelde ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van 

zijn intercultureel beleid het boekje Tussen twee werelden samen. Het geeft een overzichtelijk 

inzicht in de houding van het Nederlands Letterenfonds ten opzichte van multiculturele 

schrijvers. Daarnaast wijzen vele andere bijdrages van verschillende auteurs er duidelijk op 

dat interculturaliteit in het literaire landschap een actueel thema is. Zo had rekto:verso, een 

tijdschrift voor kunstkritiek, al aandacht voor het thema en vond in 2010 op de Boekenbeurs 

in Antwerpen een debat plaats rond literatuur en interculturaliteit. Daar kwamen, naast 

uitgevers en literaire critici, ook de multiculturele schrijvers zelf aan het woord. Want om hen 

draait het uiteindelijk allemaal. Hun literair werk, alsook hun interviews en lezingen zijn dan 

ook van groot belang voor deze studie. 

Opbouw van het onderzoek 

Deze studie valt uiteen in vier grote delen. Het eerste deel vormt een theoretische reflectie op 

het fenomeen ‘multiculturele samenleving’ en de link met de Nederlandse multiculturele 

letterkunde. Ik leg een verband met de vroegere multiculturele koloniale samenlevingen en de 

literatuur van die maatschappijen en introduceer het begrip ‘etnische literatuur’ (Paasman 

1999, 324), dat ik verbind met de  postcolonial studies. Opmerkelijk in het discours van de 

multiculturele literatuur zijn de vele tegenstellingen, met als meest voorkomende 

tweedelingen autochtoon/allochtoon, wij/zij en ik/ander. Daarom schenk ik aandacht aan de 

niet te vermijden outsiderpositie van de auteurs en hoe zij met die positie omgaan. In het 

tweede deel behandel ik op een algemeen-beschouwende manier de tekst van multiculturele 



11 

 

schrijvers. Hierbij wordt vooral de focus gelegd op het opvallende taalgebruik van enkele 

auteurs en heb ik aandacht voor de thematiek, de personages, de setting en de 

verhaalconstructie van hun romans. Ik bekijk ook de positie die ze innemen tegenover de 

autochtone Nederlandse literaire traditie. 

Tot nu toe heb ik de multiculturele literatuur vooral op een algemene manier benaderd. In het 

derde deel leg ik me toe op een casestudy, waarbij ik me toespits op twee romans. Het is 

vooral Hafid Bouazza die met zijn opvallend taalgebruik en uitgesproken stellingen ten 

opzichte van zijn werk en schrijverschap de nodige aandacht verdient. Ik analyseer de roman 

Momo (1998) van Bouazza en link dit werk aan zijn oeuvre en poëticale uitspraken. Naast 

deze Nederlandse mannelijke auteur lees ik ook een roman van een Vlaamse vrouwelijke 

schrijfster. Rachida Lamrabet won met de roman Vrouwland (2007) de debuutprijs en kreeg 

zo de aandacht van de Vlaamse pers. Als juriste voor het Centrum voor Gelijkheid van 

Kansen en voor Racismebestrijding is haar werk en schrijverspositie uitgesproken 

maatschappelijk geladen. Ik bestudeer aan de hand van haar roman haar positie als allochtone 

schrijfster. 

Het laatste deel van deze studie wijd ik aan het institutionele aspect van de multiculturele 

letterkunde. Vooral de uitgeversstrategieën ten opzichte van deze nieuwe auteurs zijn 

interessant om te onderzoeken. Een korte geschiedenis van de attitude van verschillende 

uitgeverijen tegenover multiculturele schrijvers geeft ons een klaar beeld van het fenomeen. 

De laatste jaren duiken steeds meer buitenlandse namen op in de Nederlandse letteren en deze 

grote toename kan wijzen op wat wel eens beschuldigend een hype rond de multiculturele 

literatuur wordt genoemd. Ik onderzoek de houding van grote uitgeverijen tegenover deze 

nieuwe namen in het Nederlandse literaire veld.  

Daarnaast heb ik het kort over de manieren waarop het onderwijs zich positioneert ten 

opzichte van deze recente wending in de Nederlandstalige literatuur. Volgens Agterberg 

(Agterberg 1999, 350) mag het literatuuronderwijs niet voorbijgaan aan de recente 

ontwikkelingen in de Nederlandse letteren. Moeten de multiculturele schrijvers wel of niet 

opgenomen worden in de literatuurgeschiedenis? Vormt het opnemen van deze romans in het 

literatuuronderwijs dan een meerwaarde voor de Nederlandstalige scholieren?  

Het laatste institutionele aspect dat ik in het vierde deel belicht, is het belang dat verschillende 

fondsen hechten aan deze nieuwe lading schrijvers. Met workshops en subsidies voeren ze 
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‘een pleidooi voor grotere deelname van allochtonen aan de Nederlandse kunst en cultuur’ 

(Kuitert 1999, 364). In 1999 kreeg het toenmalige Fonds voor de Letteren, nu het Nederlands 

Letterenfonds, een extra budget voor een intercultureel beleid. ‘Culturele Diversiteit’ werd 

langzaamaan een belangrijk punt in het beleidsplan en het belang van de multiculturele 

auteurs voor de Nederlandse literatuur werd hoog ingeschat, zoals ook uit een citaat van de 

voormalige staatssecretaris van Cultuur Aad Nuis in het beleidsplan blijkt:  

Nu merk je het nog niet zo, maar ik ben ervan overtuigd dat de Nederlandse literatuur 

aanmerkelijk door hen verrijkt zal worden, zeker door de tweede generatie (Nuis in 

Kuitert 1999, 364) 

In Tussen twee werelden, een uitgave van het Nederlands Letterenfonds wordt aan de hand 

van interviews met schrijvers en medewerkers het relaas gedaan van tien jaar intercultureel 

beleid. Ik zet de resultaten en de toekomstplannen op een rij. In een laatste onderdeel bekijk ik 

de verschillen op intercultureel vlak tussen Vlaanderen en Nederland. Het is alvast markant 

dat van de auteurs uit het begin van de inleiding slechts één in Vlaanderen woont. 

Ten slotte zet ik in de conclusie nog eens de meest opmerkelijke onderzoeksresultaten op een 

rij en stel ik opnieuw de kernvraag: welke positie neemt de multiculturele schrijver vandaag 

in binnen het Nederlandse literatuurlandschap? Daarbij bespreek ik ook de waarde van die 

multiculturele literatuur voor de Nederlandse literatuur. En bij uitbreiding voor de cultuur als 

geheel, zoals Paasman die zich voorstelt (Paasman 1999, 333). Wat is de meerwaarde van de 

integratie van multiculturele literatuur in het Nederlandstalige literaire landschap? En bestaat 

die tweedeling überhaupt nog?  
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1 HOOFDSTUK 1: Theorie en terminologie  

1.1 Inleiding 

In dit deel onderzoek ik eerst de hedendaagse Nederlandse multiculturele maatschappij. Ik leg 

de klemtoon op Nederland omdat de secundaire literatuur dit ook doet. Een blik op de 

bibliografie van dit onderzoek maakt duidelijk dat er tot nu toe veel meer aandacht is voor de 

multiculturele literatuur vanuit Nederlands dan vanuit Vlaams perspectief. Dit theoretisch deel 

past zich dan ook aan dit dominant Nederlands standpunt aan, al vermeld ik Vlaamse 

voorbeelden waar mogelijk. In de casestudy van de Vlaams-Marokkaanse schrijfster Rachida 

Lamrabet belicht ik de multiculturele literatuur in Vlaanderen meer uitgebreid. 

Ik ga het ontstaan van de multiculturele maatschappij na en richt me op de opkomst en de 

ontwikkeling van de multiculturele literatuur. Verder onderzoek maakt echter duidelijk dat de 

actuele etnisch gedifferentieerde samenleving helemaal niet nieuw is. In ‘Een klein aardrijkje 

op zichzelf, de multiculturele samenleving en de etnische literatuur’ (Paasman 1999) 

vergelijkt Paasman de vroegere koloniale gebieden met de actuele samenlevingsvorm in 

Nederland. ‘Nederland is altijd multicultureel geweest, vooral in de Nieuwe Tijd’ (Paasman 

1999, 325), merkt Paasman op. Ik onderzoek de samenstelling van de koloniale 

samenlevingen en de literatuur die er geschreven wordt. Daarna duid ik de overeenkomsten en 

verschillen tussen heden en verleden aan. Ten slotte geef ik een korte toelichting bij de door 

Paasman geijkte term etnische literatuur en leg ik de link met de postcolonial studies. 

1.2 Het multiculturele heden 

1.2.1 De multiculturele samenleving in Nederland 

1.2.1.1 Migratiestromen 

Voor en na de Tweede Wereldoorlog hebben verschillende migratiestromen zich voltrokken 

in Nederland. Voor de oorlog waren die migranten volgens Paasman (1999, 328) ‘vooral 

Chinezen en oud-Oost- en- West- Indischgasten, zowel de blanken als de gekleurde mensen 

van gemengde komaf’. Daarnaast studeerden de kinderen van de welvarende stand vaak in 

Nederland. 

Na de Tweede Wereldoorlog vonden drie grote immigratiestromen plaats. De eerste hangt 

samen met de dekolonisatie. Tot deze groep behoren dan ook voornamelijk ‘migranten, 

repatrianten en rijksgenoten uit Nederlands-Indië, Indonesië, Suriname en de Antillen’ 
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(Paasman 1999, 328). Paasman wijst erop dat niet enkel dekolonisatie een oorzaak van deze 

migratiestroom is: ook de slechte economische vooruitzichten in de gedekoloniseerde 

gebieden zorgden er voor dat duizenden Antillianen en Arubanen naar Nederland trokken.  

Na deze migratiestroom trok in de jaren zestig en vroege jaren zeventig een nieuwe groep 

immigranten richting Nederland. Het gaat om ‘buitenlandse werknemers uit Zuid-Europa, 

Klein-Azië en Noord-Afrika: Italianen, Joegoslaven, Spanjaarden, Grieken, Turken, Tunesiërs 

en Marokkanen’ (Paasman 1999, 329). Volgens Brems (Brems 2006, 667) waren dat 

aanvankelijk alleen mannen. De eerste generatie arbeiders had niet de intentie in het gastland 

te blijven en zocht dan ook ‘niet [naar] een duurzaam contact met de ontvangende 

samenleving’ (Vermeulen 2009a, 292). Ook Louwerse (Louwerse 1997) stipt deze houding 

aan: ‘It was expected that these migrants would use the money they had saved in the 

Netherlands to go back home where they could marry, start a business or buy a piece of land’ 

(Louwerse 1997, 70)  

Maar deze situatie ontwikkelde zich anders dan verwacht. Later, in de jaren tachtig, volgde 

door ‘gezinshereniging en huwelijk een aansluitende migratiegolf’ (Brems 2006, 667). De 

mannen bleven werken in het gastland en de families bleven er wonen. ‘The saved money is 

used to bring over a wife and start a family’ (Louwerse 1997, 70). De toekomst in het Westen 

ziet er rooskleuriger uit dan in het thuisland en de meeste arbeidsimmigranten kiezen er voor 

om zich in het gastland te vestigen. De herinneringen aan hun geboorteplaats worden 

gekoesterd en vertalen zich in een jaarlijkse terugkeer naar het vaderland. 

Vanaf de jaren tachtig vond de laatste golf migranten plaats. Het gaat om de asielmigratie uit 

onder meer landen als Irak, Iran, Afghanistan en Somalië. Deze groep migranten bestaat 

vooral uit politieke en economische vluchtelingen die afkomstig zijn uit gebieden waar 

‘dictatoriale systemen en armoede heersen, burgeroorlogen uitgevochten worden, of burgers 

geteisterd worden door gewapende benden, corrupte bestuurders of door natuurrampen’ 

(Paasman 1999, 329).  
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1.2.1.2 Crisis van de multiculturele maatschappij 

Door deze verschillende migratiestromen is Nederland een multiculturele maatschappij 

geworden. Enkele cijfers wijzen op de grote aanwezigheid van migranten in Nederland: 

Woonden er in 1990 nog 831.000 niet-westerse allochtonen in Nederland, in 1999 was 

dat aantal al opgelopen tot 1.346.000 en in 2003 tot 1.622.000 (ongeveer een tiende 

van de totale bevolking) […] In steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is 

meer dan 30 procent van de bevolking van allochtone afkomst. (Brems 2006, 667-668) 

Deze ontwikkeling in de maatschappij zorgt vanzelfsprekend voor verschillende 

aanpassingsproblemen, zowel voor de autochtonen als voor de allochtonen. Volgens Brems 

zijn vooral ‘de taal, de culturele achtergrond en de godsdienst, met name de islam’ (Brems 

2006, 668) dikwijls de oorzaak van onenigheden. 

De cultuurschok was bij aankomst in Nederland dan ook groot voor de eerste generatie van 

deze groep migranten, vooral dan voor de arbeidsmigranten en de politieke en economische 

vluchtelingen: Nederlands was een onbekende taal en velen van hen ruilden het platteland in 

voor een leven in een grootstad. Onder hen waren heel wat moslims, waardoor de moskee 

zich meer en meer manifesteerde in het Nederlandse straatbeeld. ‘De overgeleverde angst 

voor de Islam herleefde’ (Paasman 1999, 329) en werd aangewakkerd door het 

fundamentalisme.  

Dit zorgt ervoor dat we in een ‘tijd van onbehagen’
1
 (Louwerse 2007a) zijn terechtgekomen. 

Er is sprake van een crisis waarin men radeloos op zoek gaat naar een moraal, ‘niet alleen in 

de literatuur, maar vooral in de politieke en maatschappelijke verhoudingen’ (Louwerse 

2009a, 268). De multiculturele samenleving draagt hiervoor de grote schuld en het onbehagen 

richt zich op die manier uitdrukkelijk op de etnisch gedifferentieerde samenleving, meer 

bepaald de gastarbeider die ‘allang geen gast meer [is], maar inmiddels […] allochtoon of 

probleemjongere [heet]’ (Louwerse 2009a, 268).  Gebeurtenissen als ‘de aanslag op de WTC-

torens in New York op 11 september 2001 en […] de doorbraak van en de moord op Pim 

Fortuyn (2002), die met zijn politieke partij LPF het migrantenvraagstuk en de rol van de 

islam in Nederland bovenaan op de politieke agenda plaatste’ (Brems 2006, 673) hebben het 

gevoel van onbehagen bij autochtonen nog meer versterkt. 

                                                           
1
 Louwerse gebruikt ‘tijd van onbehagen’ in de titel van haar artikel. Deze term ontleent ze aan de titel van een 

essaybundel over de Nederlandse samenleving van Ad Verbrugge (2004). 
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Louwerse (Louwerse 2007a) legt uit hoe Bas Heijne in zijn columns voor NRC Handelsblad 

het zwaartepunt van die multiculturele crisis verlegt naar een nationale identiteitscrisis. ‘Er is 

geen visie meer […] op wat het eigenlijk betekent om Nederlander te zijn in tijden van 

migratie en globalisatie’ (Louwerse 2007a, 3). Er ontstaat een publiek debat waarin 

uitdrukking wordt gegeven aan de ‘uncertainties about what it means to be Dutch in the face 

of the EU expansion and, more specifically, in view of the multi-ethnic make-up of Dutch 

society’ (Louwerse 2007b, 22-23) . Heijne stelt bij het fenomeen crisis van de multiculturele 

maatschappij dan ook terecht de volgende vraag: 

Is de crisis in Nederland het gevolg van de onwil van een grote groep allochtonen om 

zich aan te passen aan de Nederlandse cultuur, of verkeert Nederland zelf in een crisis 

– een algemene crisis in zelfovertuiging […]? (Louwerse 2007a, 3)
2
 

Deze nationale identiteitscrisis kan in verband gebracht worden met de actuele aandacht voor 

de vaderlandse geschiedenis. Zo wijst Louwerse (Louwerse 2007a, 3) onder meer op het 

thema van de Boekenweek in 2005
3
 en de grote populariteit van de boeken van Geert Mak. 

De toegenomen aandacht voor de vaderlandse geschiedenis en de discussie rond de 

multiculturele maatschappij lijken in elk geval sterk met elkaar verbonden te zijn. 

Een andere probleem van de multiculturele maatschappij betreft de naamgeving van deze 

nieuwkomers in de Nederlandse samenleving. Lucassen (Lucassen e.a. 1994) somt in 

Nieuwkomers, nakomelingen, Nederlanders. Immigranten in Nederland 1550-1993 enkele 

voorbeelden op:  

Sommigen gebruiken de aanduidingen ‘buitenlanders’ of  ‘vreemdelingen’, zonder 

zich al te zeer te bekommeren om de verschillende betekenissen die deze woorden 

kunnen hebben. Anderen geven de voorkeur aan ‘immigranten’ of  ‘allochtonen’, 

daarmee benadrukkend dat het om mensen gaat die van buiten Nederland komen. 

Weer anderen wensen niet zozeer het accent te leggen op de aparte juridische positie, 

of op het feit dat ze van buiten komen, maar op hun speciale positie in Nederland. Men 

gebruikt dan termen als ‘culturele’ of ‘etnische’ minderheden, of ‘minderheden’ 

zonder meer. (Lucassen e.a. 1994, 7) 

                                                           
2
 Dit is een citaat uit een column van Bas Heijne (2005, 189), waarin hij het heeft over een ontmoeting met Hafid 

Bouazza. 
3
 Het thema van de CPNB-Boekenweek in 2005 was ‘Spiegel van de Lage Landen: Boekenweek over onze 

geschiedenis’. 
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Deze grote verscheidenheid aan termen is volgens Lucassen een gevolg van een steeds 

veranderende werkelijkheid die vraagt om een steeds meer ‘adequate aanduiding’ (Lucassen 

e.a. 1994, 7). Toch kan ook een omgekeerde verklaring aan dit assortiment van benamingen 

gegeven worden: ‘de werkelijkheid verandert niet, maar de terminologie […] verandert 

voortdurend’ (Lucassen e.a. 1994, 7). In de politieke en maatschappelijke gesprekken over de 

multiculturele maatschappij introduceert men bovenstaande termen, die op korte tijd ‘besmet 

raken en dus onbruikbaar worden’ (Lucassen e.a. 1994, 7). De grote verwarring rond al deze 

etiketten kan echter ook positief worden ervaren: ze duiden aan dat er een ‘gevoeligheid voor 

de problematiek’ (Lucassen e.a. 1994, 8) leeft. Zelf introduceert Lucassen de term 

nieuwkomer, die bij het publiceren van zijn werk nog een onbesmette term is. 

‘De algemeen geldende conclusie is dat de multiculturele samenleving is mislukt, niet bestaat, 

niet kan bestaan of niet zou moeten bestaan’ (Louwerse 2007a, 2), merkt Louwerse op. Men 

eist dat de nieuwkomers zich ‘assimileren en integreren’ (Paasman 1999, 329), al mag dit wel 

‘met behoud van eigen culturele identiteit’ (Paasman 1999, 329). Toch worden migranten, 

zeker van de tweede of de derde generatie, die zich niet genoeg verhollandst hebben, als 

onaangepast ervaren en organiseert men inburgeringscursussen. De culturele identiteit kan 

met andere woorden officieel wel behouden worden, maar mag in het dagelijkse leven 

nauwelijks opgemerkt worden. Zo ontstaan spanningen in een maatschappij waarin zowel de 

autochtone als de allochtone bevolking in een tijd van onbehagen leeft. 

1.2.2 De multiculturele literatuur in Nederland en Vlaanderen 

1.2.2.1 Ontstaan 

Die Marokkaanse achtergrond is een stuk van mijn schrijverschap, maar veeleer in de zin 

dat ik me heel vroeg reeds van een soort leemte bewust werd. Het besef dat ik een stuk 

van mijn achtergrond achtergelaten had, het gemis van een ontbrekende schakel, zoiets. 

En daar wou ik altijd al een eigen verhaal rond maken. Je wil nu eenmaal je eigen wereld 

vervolledigen, je wil jezelf een beetje heruitvinden of aanvullen. Voor mij viel die wens 

gedeeltelijk samen met mijn literaire aspiraties. (Rachida Lamrabet in Vermeulen 2009a, 

292) 

Rachida Lamrabet is een Vlaamse schrijfster van Marokkaanse origine. Haar vader trok in de 

jaren zestig naar België als arbeidsmigrant en toen Lamrabet twee werd kwam ze in het kader 

van gezinshereniging samen met haar moeder naar België. Momenteel is ze één van de meest 
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gelezen Vlaamse multiculturele schrijvers, zoals onder meer haar bekroning met de 

Debuutprijs voor haar roman Vrouwland in 2007 aantoont. 

Ze behoort tot de groep migranten van de tweede generatie waarover Louwerse (Louwerse 

1997) het heeft in ‘The way to the north. The emergence of Turkish and Moroccan migrant 

writers in the Dutch literary landscape’.
4
 In dat artikel legt ze zich toe op de opkomst van 

Turken en Marokkanen van de tweede generatie in het Nederlandse literaire veld. Die tweede 

generatie ‘wil hier blijven, voelt zich Nederlander. Voor hen geldt die tijdelijkheid niet’ 

(Sahar in Louwerse 1997, 71). Voor deze generatie is Nederland – of Vlaanderen – dus hun 

thuisland, maar toch zijn er grote verschillen tussen hen en ‘their native Dutch peers’ 

(Louwerse 1997, 71). Zo komen ze, naast racisme en discriminatie, veel vaker in contact met 

werkloosheid en criminaliteit. Ook op persoonlijk vlak is er volgens Louwerse een belangrijk 

kenmerk vast te stellen bij schrijvers die behoren tot de tweede generatie: ze bevinden zich 

namelijk tussen twee werelden en culturen. Aan de ene kant zijn er de verwachtingen van het 

vaderland, ‘dominated by the Koran’ (Louwerse 1997, 71), aan de andere kant is er de wereld 

van de ‘average Dutch teenager’ (Louwerse 1997, 71).   

Toch is het fout als men deze nieuwe lading schrijvers als een homogene groep benadert. Het 

citaat van Lamrabet toont aan waarom zij is beginnen schrijven. Er zijn grote verschillen in 

onder andere de culturele, sociale en economische achtergrond van de betreffende auteurs, 

alsook in hun religieuze overtuiging en poëticale beslissingen. Volgens Louwerse zijn er twee 

grote algemeen geldende kenmerken die aan deze groep kunnen toegekend worden: ‘their 

second-generation migrant status and their age’ (Louwerse 1997, 72). Toch ondermijnt de 

verdere evolutie van de migrantenliteratuur deze stelling: ook oudere schrijvers en 

allochtonen van latere generaties manifesteren zich in het literaire veld. Beter is het om als 

algemeen kenmerk vast te stellen dat de literaire activiteit van deze schrijvers ervoor zorgt dat 

de ‘Nederlandse cultuur er multicultureel door wordt, verscheidener, heterogener, net zoals 

dat met de gehele samenleving het geval is’ (Brems 2006, 668).  

In het laatste decennium van de twintigste eeuw werd dus ook de literatuur multicultureel, net 

zoals de Nederlandstalige maatschappij. De multiculturele literatuur kreeg in de helft van de 

                                                           
4
 Louwerse concentreert zich hierbij wel op Nederland, en heeft het niet over Vlaamse auteurs. Vermits 

multiculturele literatuur nationale grenzen doet vervagen, kunnen we Rachida Lamrabet ook onder deze groep 

auteurs indelen. 
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jaren negentig veel aandacht, wat volgens Brems (2006) komt door het feit ‘dat juist toen 

kinderen van Marokkaanse (en in mindere mate Turkse) gastarbeiders begonnen te 

publiceren’ (Brems 2006, 668). Tot die groep behoren onder andere Mustafa Stitou, Hans 

Sahar, Abdelkader Benali en Hafid Bouazza.  

De stortvloed van debuten van Marokkaanse schrijvers was dus in de eerste plaats het gevolg 

van een maatschappelijke evolutie: ‘de kinderen van immigranten […] [hebben] nu de leeftijd 

[…] bereikt waarop zij aan schrijven en publiceren kunnen denken’ (Brems 2006, 670). 

Brems (Brems 2006, 670) stipt hiernaast ook het grote belang aan van de vereniging El 

Hizjira. Dit gezelschap zet zich in voor Arabische kunst en cultuur en organiseert onder 

andere jaarlijks een literaire wedstrijd voor Marokkaanse en Arabische Nederlanders. Het 

doel hiervan is zowel literair als emanciperend: ze willen een ‘positief beeld laten zien “van 

een bevolkingsgroep die in de media vaak negatief overkomt”’(Brems 2006, 670). Deze 

wedstrijd vormde voor vele jonge allochtonen een springplank naar het schrijverschap.  

Dat de schrijverscarrières van verschillende onder hen succesvol genoemd mag worden, kan 

afgeleid worden uit de prijzen die ze al in ontvangst mochten nemen. Een klein overzicht 

(Brems 2006, 675): Stitou en Benali wonnen allebei de El Hizjra-literatuurprijs en zowel 

Bouazza als Ramdas en Abdolah waren laureaten voor de E. du Perronprijs.
5
 Ook enkele 

gewone literaire prijzen, ‘die geen onderscheid maken tussen bevolkingsgroepen’(Brems 

2006, 675), vielen te beurt aan multiculturele schrijvers: de Libris Literatuurprijs ging in 2003 

naar Benali en de Amsterdamprijs voor de kunsten werd uitgereikt aan Bouazza, ter 

bekroning van zijn gehele oeuvre. Daarnaast kreeg Bouazza in 2004 de Gouden Uil voor de 

roman Paravion (2003). Dit zijn maar enkele voorbeelden van bekroonde multiculturele 

schrijvers. Deze prijzen, alsook de grote aandacht van uitgeverijen en fondsen voor de 

betreffende auteurs,
6
 wijzen erop dat de multiculturele literatuur een volwaardige plaats in de 

Nederlandse letterkunde heeft ingenomen. Of beter gezegd, dat de multiculturele literatuur in 

de Nederlandse letterkunde is opgenomen. 

 

                                                           
5
 Deze literaire prijs wordt uitgereikt ‘ter bekroning van mensen 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’ (Brems e.a. 2006, 675). 
6
 Over die grote aandacht van uitgeverijen en fondsen voor de multiculturele literatuur heb ik het in het vierde 

deel van deze studie. 
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1.2.2.2 Crisis van de multiculturele literatuur? 

Deze multiculturele literatuur krijgt, zoals ik reeds in de inleiding vermeldde, verschillende 

benamingen toebedeeld. Volgens Brems zijn het ‘stuk voor stuk termen die afhankelijk van de 

context onbedoelde of zelfs ongewenste connotaties kunnen dragen’ (Brems 2006, 668). Een 

term als allochtone literatuur zorgt voor enige controverse onder de betreffende schrijvers. 

Ayfer Ergün is afkomstig uit Turkije, woont in Nederland en maakt documentaires met 

aandacht voor de zwakkeren van de samenleving. Ze stelt zich vragen bij het groepsetiket 

allochtone literatuur: 

Maar wat maakt iemand tot een allochtone schrijver? De huidskleur, de taal of het 

onderwerp? 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 […] (Ayfer Ergün in Louwerse 

1997, 74) 

Het is echter paradoxaal dat deze schrijvers beschouwd willen worden als echte Nederlandse 

schrijvers en zich los willen maken van het migrantenthema, terwijl velen van hen een andere 

thematiek aansnijden dan de meeste ‘echte’ Nederlandse schrijvers. Bovendien hanteren ze 

een opvallend taalgebruik en situeren ze hun verhalen in een verschillende setting. Ook Brems 

merkt dit op: het is zeker dat deze nieuwe auteurs ‘andere vormen van taalgebruik, andere 

manieren van vertellen en een andere manier om naar de literatuur en de wereld te kijken 

binnenbrengen’ (Brems 2006, 683)
7
. Hafid Bouazza’s poëtica is het voorbeeld bij uitstek voor 

de paradoxale positie die multiculturele schrijvers innemen: 

Hij
8
 maakt het ons lastig: aan de ene kant roept hij zijn lezers op om hun ogen te 

sluiten voor zijn achtergrond en voor de politieke en maatschappelijke discussie 

waarin immigratie zo’n grote rol speelt, maar ondertussen doet hij opvallende politieke 

uitspraken en lijkt zijn achtergrond wel degelijk deel uit te maken van zijn werk. 

(Louwerse 2009b, 281) 

                                                           
7
 Ik bestudeer de allochtone tekst in het vierde hoofdstuk. 

8
 Hier wordt verwezen naar Hafid Bouazza. 
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Bouazza is zich ten volle bewust van zijn paradoxale positie. Ter gelegenheid van de 

Nederlandse Boekenweek in 2001
9
 schreef hij het essay Een beer in bontjas: autobiografische 

beschouwingen (2001). In die verhandeling legt hij uit wat hijzelf zijn ‘spel van misleiding’ 

(Bouazza 2004, 66) noemt. Het is het  

aan de ene kant ontkennen van de relevantie van specifieke persoonlijke of politieke 

omstandigheden en het aan de andere kant gebruik maken van de verwachtingen die 

over zijn werk bestaan (Louwerse 2008, 47) 

Louwerse stipt ook aan dat het essay zelf, Een beer in bontjas: autobiografische 

beschouwingen, een perfect voorbeeld is van het spel van misleiding van Bouazza: hij ‘schrijft 

een “autobiografisch” verhaal om te onderstrepen dat de afkomst van de auteur en zijn of haar 

persoonlijke omstandigheden er voor de kunst niet toe doen’ (Louwerse 2008, 47). 

Toch merkt Louwerse (Louwerse 1997)  in een ouder artikel terecht op dat het 

gerechtvaardigd is dat men deze groep schrijvers als een subgroep beschouwd. Hoewel de 

term allochtone literatuur vooroordelen insluit, toch heeft deze heterogene groep schrijvers 

een belangrijk algemeen kenmerk: ‘they share the “outsider”, the “other” element’ (Louwerse 

1997, 75). Louwerse legt hierbij ook de link naar andere opdelingen in de literatuur, zoals 

‘women’s writing or black literature’ (Louwerse 1997, 75) en zegt dat dit nieuwe etiket van 

allochtone literatuur overlapt met vroegere opdelingen. Over deze outsiderspositie heb ik het 

in het tweede deel van dit hoofdstuk. 

1.3 Het multiculturele verleden 

1.3.1 De koloniale samenleving 

1.3.1.1 Smeltkroes in Nederland 

Nederland was al vanaf de zestiende eeuw een toevluchtsoord voor vele vreemdelingen, onder 

meer ‘de Franse, Brabantse en Vlaamse protestanten, de Portugese Joden, de Duitse 

trekarbeiders […] en dienstboden, Midden- en Oost-Europese Joden en protestanten’ 

(Paasman 1999, 325). Daarnaast was Nederland ook een tijdelijke thuishaven voor vele 

Europeanen die op doortocht waren om te gaan werken bij de Verenigde Oost-Indische 

Compagnie en de West-Indische Compagnie. Bovendien, zo merkt Paasman (1999) op, waren 

                                                           
9
 Het thema van de Nederlandse Boekenweek in 2001 was ‘Het land van herkomst. Schrijven tussen twee 

culturen’. 
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er ook vele allochtonen te tellen bij de oorlogsvloot en het leger en studeerden aan de 

Nederlandse hogescholen studenten uit geheel Europa.  

De aanwezigheid van deze smeltkroes aan nationaliteiten typeerde Nederland. Volgens 

Lucassen (Lucassen e.a. 1994) is Nederland als sinds lang een aantrekkelijk land om naar toe 

te trekken door de ‘relatieve rijkdom en de relatieve godsdienstige en politieke tolerantie’ 

(Lucassen e.a. 1994, 19). Pierre Bayle, zelf een vreemdeling, noemde de Republiek der 

Verenigde Nederlanden dan ook ‘la grande arche des fugatifs’ (Bayle in Paasman 1999, 325). 

Het nationalisme dat overheerste in de negentiende eeuw deed het grote aantal vreemdelingen 

fel slinken. In de twintigste eeuw, na de Tweede Wereldoorlog, steeg dat getal weer en dat 

leidde tot het ontstaan van de actuele multiculturele maatschappij. 

1.3.1.2 Smeltkroes in de kolonies 

De handelsposten en de koloniale gebieden waren ‘geheel en al multicultureel’ (Paasman 

1999, 325). De dienaren van de compagnieën, die voor ongeveer de helft Nederlanders waren 

en voor de andere helft buitenlanders, stootten in Azië, Afrika en Amerika op een etnisch 

sterk gedifferentieerde samenleving. Door hun aanwezigheid bouwden ze die multiculturele 

maatschappij verder uit.  

Batavia werd in de zeventiende eeuw het centrale knooppunt van de Verenigde Oost-Indische 

Compagnie en de plek groeide op die manier uit tot ‘een stad die tot in de twintigste eeuw bij 

uitstek multicultureel bleef, met een bonte verscheidenheid aan volkeren, talen, religies en 

culturen’ (Paasman 1999, 325). Het verwondert dan ook niet dat in ‘de reis-, de land- en 

volkenkundige beschrijvingen […] multiculturaliteit een standaardgegeven [is]’ (Paasman 

1999, 325). De gesproken taal in Batavia gedurende de zeventiende eeuw was vooral de 

‘Afrikaans-Aziatische lingua franca, het Portugees’ (Paasman 1999, 326). In de achttiende en 

de negentiende eeuw werd dat steeds meer de ‘regionale lingua franca, het Maleis’ (Paasman 

1999, 326). Opvallend hierbij is dat het Nederlands niet officieel werd ingevoerd en dat er 

weinig aansporingen waren tot het bestuderen van deze nieuwe taal. In het algemeen bestond 

in de Nederlands-Indische maatschappij een ‘tamelijk groot respect voor de ander, die in 

eigen wijken woonde, er een eigen godsdienst, taal en zeden op na hield en een eigen bestuur 

kreeg’ (Paasman 1999, 325). 

In Zuid-Afrika, dat tot het begin van de negentiende eeuw ook onder het bestuur van de 

Verenigde Oost-Indische Compagnie viel, trof men zowel Europeanen als niet-Europeanen 
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aan. Zo waren er Nederlanders, Fransen, Duitsers, Engelsen, Zuidelijke Afrikanen en Aziaten. 

Zij hielden contacten en dreven handel met de inheemse Hottentotten en Bosjesmannen. In 

deze samenleving met erg uiteenlopende bevolkingsgroepen ‘werden de grondslagen gelegd 

voor een multiculturele taal, het Afrikaans’ (Paasman 1999, 326). In tegenstelling tot 

Nederlands-Indië ontstond in dit gebied geen modus vivendi tussen de verschillende 

bevolkingsgroepen. De inheemse bevolking en de compagnieslaven uit onder andere Angola 

en Mozambique werden fel veracht en zo werd in ‘de VOC-tijd de wortels van de latere 

apartheid gelegd’ (Paasman 1999, 326). 

1.3.2 De koloniale literatuur 

Ik duidde reeds aan dat het Nederlands niet officieel werd ingevoerd in Nederlands-Indië en 

dat de studie van de taal er nauwelijks werd aangemoedigd. Er was dan ook ‘tot ongeveer 

1900 […] nauwelijks sprake van Nederlandstalige literatuur’ (Paasman 1999, 326). Enkel 

Nederlanders schreven literatuur in het Nederlands, naast enkele ‘“geassimileerde” Duitsers’ 

(Paasman 1999, 326). Deze literatuur werd dus geschreven in een minderheidstaal in Indië en 

kon enkel gelezen worden door de ‘Europese minderheid en een kleine Europees opgeleide 

inlandse elite’ (Paasman 1999, 326).  

De andere bevolkingsgroepen van de sterk gedifferentieerde maatschappij kenden dan ook 

nauwelijks een schriftelijk gefixeerde literatuur. Zij bezaten wel een ‘orale literaire traditie, in 

het Javaans, Maleis, Moluks Maleis, of een van de andere regionale talen’ (Paasman 1999, 

326). Het waren uiteindelijk de Euraziaten, meer bepaald de Indo-Europeanen, die vanaf het 

eind van de negentiende eeuw ook gingen schrijven in het Nederlands.
10

 In die periode 

brachten ‘aristocratische en ontwikkelde Indonesiërs’ (Paasman 1999, 326) werken in het 

Nederlands uit. Ze kiezen bij het schrijven dus voor het Nederlands in plaats van hun 

moedertaal. Een interessante en omstreden vraag bij deze teksten is of het hier gaat om 

Indisch-Nederlandse literatuur of Indonesische literatuur. Een argument om deze publicaties 

tot de Indonesische literatuur te rekenen is dat ze geschreven zijn in ‘een van de vele talen van 

de archipel, namelijk het in de laatste fase van de koloniale tijd door niet meer dan 1% van de 

bevolking bezigde Nederlands’ (Paasman 1999, 326). 
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 Paasman (Paasman 1999, 326) merkt op dat die literatuur ook soms geschreven werd in het Indisch-

Nederlands of bij uitzondering in de mengtaal het Petjoh. 



24 

 

In Suriname spraken de Europeanen tegen de slaven, maar ook tegen elkaar, het ‘zogenaamde 

Neger-Engels, de oude naam voor het Sranan Tongo’ (Paasman 1999, 327). Op het eind van 

de negentiende eeuw werd het Nederlands er de schooltaal. Vanaf dan werd door Afro-

Surinamers ook literatuur geproduceerd in het Sranan Tongo. Paasman (1999, 327) duidt de 

wel erg uitzonderlijke actuele taalsituatie in Suriname aan: de schooltaal is nog steeds het 

Nederlands en daarnaast is het Sranan Tongo ‘behalve thuistaal voor de Creolen steeds meer 

een informele omgangstaal voor alle groepen aan het worden,  die allemaal ook hun eigen 

thuistalen hebben’. In het Surinaamse taallandschap zijn dus veel verschillende talen te 

onderscheiden, wat ervoor zorgt dat alle literatuur die er geproduceerd wordt een 

minderheidsliteratuur is.  

Ook hier is het volgens Paasman interessant zich af te vragen tot welke literatuur de teksten 

behoren die geschreven worden door Nederlandstalige Surinaamse en Antilliaanse auteurs. 

‘Schrijven zij een Nederlands etnische literatuur […] of behoren zij tot de Caraïbische 

literatuur? Of tot beide literaturen?’ (Paasman 1999, 327). De mogelijke antwoorden op deze 

vragen hangen samen met de vraag of men de nadruk legt op de taal of op de cultuur van de 

betreffende schrijvers. Maar wat te doen met auteurs die tot beide culturen behoren? Zijn zij 

dan Nederlands of Caraïbisch? En in welk vakje van het literaire landschap moeten zij dan 

geplaatst worden? Deze vragen doen sterk denken aan de vraagstukken uit het literaire 

multiculturele debat in het huidige Nederland en Vlaanderen. Ze tonen in elk geval aan dat 

interculturaliteit geen nieuw fenomeen is en dat er sterke parallellen zijn tussen onze huidige 

maatschappij en de vroegere koloniale samenleving, zoals ik in het volgende aantoon. 

1.4 Overeenkomsten en verschillen tussen heden en verleden 

Het voorafgaande toont duidelijk aan dat het samenleven van verschillende 

bevolkingsgroepen in één gebied zeker geen nieuw fenomeen is. Op deze manier ontstaan 

multiculturele samenlevingen en de literatuur die daarin ontstaat vertoont overeenkomsten: ze 

wordt geproduceerd door auteurs die tussen verschillende culturen in leven en er zo voor 

zorgen dat de letterkunde niet meer kan worden uitgedrukt in nationalistische termen. Deze 

schrijvers delen het outsideraspect, die ze door hun schrijversactiviteiten deels wegwerken en 

deels bevestigen: ze voegen zich bij de Nederlandstalige literatuur maar doen dat op een 

andere manier dan hun autochtone collega’s. 
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Toch zijn er ook grote verschillen. Ik wees al op de crisis van de huidige multiculturele 

maatschappij en legde de link met wat Louwerse (Louwerse 2007a) tijd van onbehagen 

noemt. Volgens Paasman is, ‘niettegenstaande onze eeuwenlange ervaring met 

multiculturaliteit en ondanks onze tolerantie’, (Paasman 1999, 325) de multiculturele 

samenleving in onze tijd een probleem geworden. Die samenleving wordt in onze tijd vaak in 

verband gebracht met ‘jeugdcriminaliteit, prostitutie, drugsproblematiek, kapingen en 

onhoudbare onderwijssituaties’ (Paasman 1999, 325). Dit staat in fel contrast met de relatief 

vreedzame samenleving in Batavia, die ik reeds heb besproken. Ondanks de grote diversiteit 

van aanwezige etnische groepen – nog meer verscheiden dan in onze huidige samenleving –

heerste er een groot respect voor de ander en werden vreemde godsdiensten, talen en zeden er 

aanvaard. ‘De verschillende etnische groepen [hadden] […] hun eigen wijken en talen […], 

zonder dat er […] van gettovorming sprake was’ (Paasman 1999, 330). Zo had men, toen de 

grote handelscompagnieën werden opgericht, oorspronkelijk de wens om de heidenen te 

bekeren tot de protestants-christelijke religie. Maar in de praktijk kwam daar weinig van 

terecht en is er ‘vrijwel nooit met geweld aan de uitbreiding van het christendom gewerkt’ 

(Paasman 1999, 326). 

De verschillende bevolkingsgroepen in de kolonies mochten dus grotendeels hun eigenheid 

behouden. Dit staat in contrast met wat verwacht wordt van nieuwkomers in de huidige 

Nederlandse en Vlaamse maatschappij: in het algemeen eist men een gedeeltelijke culturele 

aanpassing en Nederlands aanleren is een basisvereiste. Alleen al het hoofddoekendebat is een 

voorbeeld van de manier waarop culturele gewoontes in onze maatschappij met elkaar in de 

clinch gaan. 

De hedendaagse multiculturele samenleving is problematischer dan in het koloniale verleden. 

Dat laat zijn sporen na in de literatuur die geproduceerd wordt. Belangrijk hierbij is dat de 

nieuwe lading schrijvers, die momenteel tot de tweede generatie behoren en het gastland  als 

thuisland beschouwen, in het Nederlands schrijven en op die manier de idee van één 

Nederlandstalige literaire traditie doen wankelen. Naast de crisis van de multiculturele 

maatschappij lichtte ik dan ook de zogeheten crisis van de multiculturele literatuur toe. De 

vraag of deze nieuwe lading schrijvers al dan niet een aparte groep vormt in het literaire 

landschap en welke benaming die groep van literaire nieuwkomers dan wel verdient is haast 

onoplosbaar: ze vormen een subgroep maar willen niet zo benaderd worden. Paasman stelt 

voor om het werk van deze nieuwkomers ‘etnische literatuur’ (Paasman 1999, 325) te 
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noemen. Ik bespreek zijn term kort in het volgende punt en link het begrip met de 

postcolonial studies. 

1.5 Etnische literatuur en postcolonial studies 

Paasman stelt dat ‘auteurs uit verschillende etnische groepen, de autochtone 

meerderheidsgroep en de allochtone minderheidsgroep, […] literatuur [schrijven] in het 

Nederlands en behoren tot de Nederlandse literatuur’ (Paasman 1999, 325). En hoewel beide 

bevolkingsgroepen een etniciteit representeren, stelt Paasman voor om ‘het werk van 

allochtone schrijvers, literatuur van nieuwkomers, etnische literatuur te noemen’ (Paasman 

1999, 325). Deze etnische literatuur is volgens Paasman een product van de maatschappelijke 

samenleving die ik hierboven beschreef. 

De auteurs van deze etnische literatuur moeten worden gezocht  

onder de groepen nieuwkomers na 1945, ex-kolonialen, rijksgenoten, gastarbeiders en 

vluchtelingen […]: zowel onder de eerste generatie (de ouders geboren buiten Nederland) 

als de tweede (kinderen geboren in Nederland, of op zeer jonge leeftijd hier gekomen). 

(Paasman 1999, 329) 

Paasman (Paasman 1999, 329) merkt ook op dat de groep schrijvers uit de eerste generatie 

vooral bestaat uit migranten van Indië en Suriname. In de eerste generatie van de andere 

groepen migranten en vluchtelingen zijn er weinig schrijvers te vinden. Binnen die 

groeperingen is het pas de tweede generatie die begint te publiceren, zoals ik reeds opmerkte 

in het deel over het ontstaan van de multiculturele literatuur. 

Al deze nieuwkomers delen het feit dat ze in Nederland zijn‘“door omstandigheden”, dat hun 

roots in een ander land met een andere cultuur liggen [en] dat ze in meer of mindere mate bi-

cultureel zijn’ (Paasman 1999, 329). Volgens Paasman kunnen deze kenmerken leiden tot drie 

verschillende houdingen, die niet strikt van elkaar te onderscheiden zijn in de praktijk. Het 

behoren tot twee culturen kan zich vertalen in een ‘genuanceerd vergelijken van twee 

culturen’ (Paasman 1999, 329), maar ook in een klacht over het ‘tot geen van beide culturen 

te behoren’ (Paasman 1999, 329) of net ‘trots aan twee culturen deel te hebben’ (Paasman 

1999, 329). Over de algemene kenmerken van de teksten die tot de door Paasman gebruikte 

term etnische literatuur behoren, heb ik het in het tweede hoofdstuk.  
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De houding waarbij geklaagd wordt over het ‘het nergens bijhoren, nergens nergens zijn’ 

(Paasman 1999, 330) is volgens Paasman een terugkerend thema in de postkoloniale 

literatuur. Schrijvers voelen zich zowel in hun vaderland als in het gastland niet op hun plaats 

en thematiseren dit in hun publicaties. Deze aanklacht kan verschillende vormen aannemen: 

‘ex-koloniale nieuwkomers koesteren wrok dat zijzelf of hun ouders gedwongen waren het 

tropisch paradijs te verlaten’ (Paasman 1999, 331), terwijl onder de groep van de 

vluchtelingen en de gastarbeiders dit net omgekeerd is. Zij ‘koesteren […] wrok tegen de 

regering van hun land van herkomst’ (Paasman 1999, 331) omdat de slechte omstandigheden 

in hun thuisland het noodzakelijk maakten te  migreren naar het buitenland. Maar als ze 

eenmaal beseffen dat ze niet in het ‘verwachte luilekkerland’ (Paasman 1999, 331) zijn 

terecht gekomen, kan de aanklacht zich weer richten tot het gastland. Deze verschillende 

soorten aanklachten kunnen gekoppeld worden aan de uitzonderlijke sociologische positie van 

de schrijver: het behoren tot twee culturen als gevolg van een migratiebeweging. 

Binnen de postcolonial studies wijdt men zich onder andere aan de culturele nalatenschap van 

het kolonialisme. Men onderzoekt ondermeer de postkoloniale literatuur en wijst op een nog 

steeds zichtbare en algemene koloniale houding van de westerling tegenover de ander. Ook 

de multiculturele literatuur die ik tot nu toe besproken heb, behoort tot dit circuit van de 

postkoloniale literatuur: ze ontstaat in een postkoloniaal tijdperk waarin zich verschillende 

migratiestromen voltrekken. Paasman drukt met zijn term etnische literatuur ook het belang 

uit dat hij hecht aan het sociologische aspect van deze literatuur en plaatst het begrip zo 

binnen het discours van de postkoloniale literatuur. Hij wijst er echter op dat wat hij etnische 

literatuur noemt zeker niet behoort tot ‘één literair circuit: het overlapt (post)koloniale, 

migranten-, vluchtelingen- en ballingenliteratuur’ (Paasman 1999, 332).   

Begrippenparen als autochtoon versus allochtoon, westers versus oosters en ik versus ander 

worden in de postcolonial studies door de deconstructie van de postkoloniale literatuur 

ondergraven. Men laat zien dat de werkelijkheid zich kenmerkt door pluraliteit in plaats van 

binariteit. Zo wordt met orientalism, een term die geijkt werd door Edward Said (Said 2003), 

het begrippenpaar westen versus oosten bestudeerd. De term duidt het fenomeen aan waarbij 

de westerling zich een bepaald cultureel beeld heeft gevormd van het Oosten op basis van 

academische en artistieke gegevens in plaats van de werkelijkheid. Het gaat om een set van 

vooroordelen met koloniale allures die niet berusten op werkelijke ervaringen en zo de 

binariteit van westen versus oosten verstevigt, terwijl de realiteit eerder gelijk staat aan 
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pluraliteit. De westerling neemt dan bijvoorbeeld ook oosterse artistieke creaties waar op een 

manier die enkel de vooroordelen bevestigt, en hij heeft geen aandacht voor details en 

onverwachte aspecten in het oosters discours. 

Louwerse (Louwerse 2007b, 209) haalt hierbij de kritiek van Erik Spinoy aan op het 

juryrapport dat Hafid Bouazza te horen kreeg bij het ontvangen van de literaire prijs De 

Gouden Uil voor het boek Paravion in 2004. Volgens Spinoy vielen de juryleden ‘under the 

spell of Bouazza’s Oriental kitsch’ (Louwerse 2007b, 210). Ik citeer een stuk uit het rapport: 

De Gouden Uil […] gaat naar een boek dat een wereld openbreekt. Het schittert 

binnen en leeft buiten zijn eigen pagina’s. […] Het is een hommage aan de 

verbeelding en een in vraag stellen van wat er in deze wereld met een mens gebeurt. 

Het trekt alle registers van het Nederlands open. Het is geschreven in een zintuiglijke 

taal die verbergt en verleidt. Het zindert tot diep in zijn vezels. […] Het slaat, 

bedwelmt en schampert. (Luyten e.a. in Louwerse 2007b, 209) 

Spinoy verwijt de jury een duidelijke oriëntalistische houding bij het beoordelen van het werk 

van Bouazza. Hun juryrapport zou bevestigen dat ze hem als een exotische auteur benaderen, 

waarbij ze hun creatieve fantasieën over het Oosten bevestigd zien, terwijl Bouazza die net 

wou ontkrachten. Zijn vreemde naam en ongewone achtergrond, alsook zijn opvallend 

taalgebruik en setting, hebben hen echter in de oriëntalistische val doen lopen, aldus Spinoy: 

‘they mistake the kitsch setting and language of Morean scenes for the real thing’ (Louwerse 

2007b, 210). 

Ook in het kader van de multiculturele literatuur wordt impliciet een nieuw begrippenpaar 

gelanceerd dat verwantschap vertoont met de oppositie westen versus oosten, namelijk de 

oppositie autochtoon versus allochtoon. Allochtone schrijvers ervaren hun positie in het 

Nederlandstalige literatuurlandschap dikwijls als outsider. De vele termen die aan hun 

literatuur worden toegekend, scheiden hen af van de ‘echte’ Nederlandstalige literatuur. Hun 

literatuur wordt benaderd als een subliteratuur en de autochtone lezer heeft bepaalde 

verwachtingen bij het lezen van boeken van multiculturele schrijvers: ze gaan er vaak van uit 

dat het migratieverleden gethematiseerd zal worden of dat er toch een aspect van terug te 

vinden zal zijn in het verhaal. Boeken waarin dit niet gebeurt, worden dan ook uitzonderlijk 

genoemd. De multiculturele schrijver wordt met andere woorden als auteur in een positie 

geduwd die niet binnen de Nederlandstalige literaire traditie valt en waarvan de autochtone 
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lezer bepaalde verwachtingen heeft die hij ingevuld wil zien worden. In het tweede deel van 

dit hoofdstuk ga ik kort in op deze positie als buitenstaander. 

1.6 De outsiderpositie van de multiculturele schrijver 

Ik had het reeds over de crisis van de multiculturele maatschappij en letterkunde. Deze crisis 

is nauw verweven met de positie als buitenstaander waarin allochtonen – zowel als inwoner 

van Vlaanderen of Nederland of als schrijver – zich menen te bevinden. Ik stipte reeds aan dat 

het beschouwen van de multiculturele literatuur als een subgroep van de Nederlandse 

letterkunde aan de ene kant problematisch is, maar aan de andere kant ook logisch. Het gaat 

immers om een relatief nieuwe tendens in het literaire veld ingezet door een groep schrijvers 

die makkelijk te herkennen zijn aan hun vreemde naam. Als men vooroordelen over deze 

subgroep weglaat, kan deze opdeling ook uiterst interessant worden voor het bestuderen van 

de teksten van de betreffende multiculturele schrijvers. 

In het discours over de multiculturele letterkunde is de opdeling autochtoon versus allochtoon 

– en meer algemeen ik versus ander – steevast aanwezig, nu eens impliciet, dan weer 

expliciet. Hierbij worden de autochtonen aan de ene kant vaak aangezien voor insiders en de 

allochtonen aan de andere kant voor outsiders. Volgens Louwerse (Louwerse 2007b, 11) 

waren er al voor de opkomst van de migrantenschrijvers in de jaren negentig outsiders 

aanwezig in het Nederlandstalige literaire veld. Zo waren er reeds vroeg auteurs te vinden in 

het discours van de Nederlandse letterkunde die afkomstig waren uit de vroegere Nederlandse 

kolonies in Suriname en de Antillen, ‘such as Albert Helman […] and Astrid Roemer’ 

(Louwerse 2007b, 11). Toch ontstond volgens Louwerse de grote interesse voor de 

multiculturele literatuur pas later, meer bepaald wanneer auteurs als Bouazza en anderen van 

zijn generatie gingen publiceren.  

Deze interesse kan volgens Louwerse onmogelijk losgekoppeld worden van de toen heersende 

Zeitgeist: de late jaren tachtig en de jaren negentig waren het tijdperk ‘when multiculturalism 

and the multicultural society started to emerge as the dominant political and social issue in the 

Netherlands’ (Louwerse 2007b, 11). Toch was er een groot verschil in de houding van de 

autochtonen tegenover de nieuwkomers in deze twee decennia. In de jaren tachtig duldde het 

beleid en de publieke opinie volgens Louwerse (Louwerse 2007b, 12) nog dat de culturele 

identiteit behouden werd en dat minderheidsgroepen hun eigen taal bleven spreken, wat in 

schril contrast stond met de eisen die gesteld werden in de jaren negentig. Het 
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Nederlandstalige lezerspubliek legde in die tijd grote interesse aan de dag voor de nieuwe 

multiculturele schrijvers ‘because they were the embodiment of successful social and cultural 

integration and it was hoped that they could “unlock” their communities for a predominantly 

Dutch reading public’ (Louwerse 2007b, 12). Louwerse spreekt zelfs over ‘outsider’ writers’ 

(Louwerse 2007b, 12) in plaats van multiculturele schrijvers. 

Deze outsiderpositie waarin vele multiculturele auteurs zichzelf menen te vinden vloeit 

grotendeels voort uit de tegenstelling waarmee aan de ene kant de multiculturele auteurs en 

aan de andere kant het Nederlandstalig publiek de betreffende literatuur percipiëren. Zo 

verwerpt Bouazza ‘ieder label en ieder adjectief dat aan zijn schrijverschap wordt 

toegevoegd’ (Louwerse 2009b, 280) en vraagt hij zich in Een beer in bontjas: 

autobiografische beschouwingen af ‘wat […] er mis [is] met de aanduiding “auteur” of 

“schrijver” zonder de last van een topografische bochel?’ (Louwerse 2004, 15). Hij wil, net 

als vele andere multiculturele schrijvers, gelezen worden als een ‘ “ordinary”, autonomous 

author giving expression to a highly individual artistic drive […]
11

’ (Louwerse 2007b, 12).
 
 

De meeste literaire critici en academici percipieerden volgens Louwerse (Louwerse 2007b, 

12) de betreffende literatuur echter op een andere manier. Ze hadden namelijk grote 

verwachtingen bij wat deze auteurs met hun publicaties te weeg zouden brengen, zoals onder 

meer de grenzen van de literatuur doen vervagen en minderheidsgroepen emanciperen. Zij 

lazen het werk van de multiculturele schrijvers onvermijdelijk op een sociologische manier, 

namelijk ‘inextricably linked with the social context of its creators’ (Louwerse 2007b, 13). 

Multiculturele schrijvers worden zo in een outsiderpositie geplaatst omdat hun werk 

onvermijdelijk als een sociologisch fenomeen benaderd wordt. Daarenboven wordt het als 

literair verschijnsel ook als een zijtak van de echte Nederlandstalige letterkunde behandeld. 

Volgens Louwerse (Louwerse 2007b, 13) creëert dit bij de betreffende auteurs de idee dat ze, 

‘because of their specific position within a dominant cultural system’ (Louwerse 2007b, 13) 

het migrantenthema moeten invoeren in hun literatuur. Hun literatuur wordt zo de literatuur 

van de ander en het krijgt een exotische connotatie in de ogen van de autochtonen. De vele 

verschillende benamingen (cfr. supra) voor de literatuur van de multiculturele literatuur 

                                                           
11

 Deze uitspraak doet sterk denken aan de beroemde uitspraak van Willem Kloos, een Tachtiger. Bouazza citeert 

hem dan ook bijna letterlijk als hij zegt: ‘Ik geloof heilig in de individuele expressie van de individuele 

kunstenaar’ (Louwerse 2009b, 283). Hierover heb ik het in het derde hoofdstuk.  
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houden de ‘the migrant writer in a well-defined position’ (Louwerse 2007b, 13) die hen 

afscheidt van de mainstream literatuur. 

Zoals ik echter reeds aanduidde, kan de opdeling autochtoon versus allochtoon wél interessant 

zijn voor het bestuderen van de teksten van de betreffende multiculturele schrijvers. Hoewel 

de meeste auteurs het toebedeelde label niet aanvaarden, toch stelt Louwerse (Louwerse 

2007b, 13) vast dat verschillende literaire critici menen dat het aanvaarden van de 

outsiderspositie door de auteurs ook voordelen voor hen kan opleveren. Zo zou het 

migrantenlabel hen de mogelijkheid bieden om zich ten volle literair te ontplooien. Als ze tot 

dé Nederlandse letterkunde zouden gerekend worden, dan zou dit onvermijdelijk ook 

restricties met zich meebrengen, vooral dan op vlak van taalgebruik. Louwerse stelt dan ook 

dat ‘creating the umbrella term “migrant writing” could free up the necessary space to explore 

fully the potential of the autors’ (Louwerse 2007b, 14). De term migrantenliteratuur zou dus 

geen vloek maar een zegen zijn: het laat de betreffende auteurs toe hun specifieke en 

opmerkelijke literatuur verder te laten open bloeien. 

Dit is echter nog geen reden voor de meeste multiculturele schrijvers om het label te 

aanvaarden. Bouazza brengt op een heel duidelijke manier zijn mening naar voren: hij gelooft 

niet dat schrijvers zich tussen twee culturen kunnen bevinden en hij stelt dan ook dat ‘een 

kunstenaar […] zijn of haar eigen wereld [crëeert] en [dat] die wereld […] los [staat] van de 

toevallige culturele bagage van de auteur’ (Louwerse 2009b, 283). In Een beer in bontjas: 

autobiografische beschouwingen noemt hij het land waar alle kunstenaars in wonen ‘het land 

van de verbeelding, daar wordt geen onderscheid gemaakt naar afkomst. Daar rust de leeuw 

naast de hinde en, inderdaad, de kameel naast de koe. Waar verbeelding regeert, daar is 

vereniging’ (Bouazza 2004, 73). 

Toch komt in de multiculturele literatuur het migrantenthema heel vaak op de voorgrond te 

staan en kunnen we meer dan eens een aparte stijl en unieke settings ontwaren. Daarmee 

wordt de stelling die Bouazza poneert, namelijk dat de literaire productie los staat van de 

toevallige culturele bagage van de auteur, deels ondermijnd. Dat literatuur bestudeerd kan 

worden zonder rekening te houden met de historische en culturele context van de auteur, een 

basisidee van literatuurwetenschappelijke stromingen als het Russisch formalisme en New 

Criticism, is dan ook een wat idealistische opvatting die in de praktijk meer dan eens 

ontkracht wordt. Hoewel multiculturele schrijvers zich dikwijls verzetten tegen de 

outsiderpositie waarin het Nederlandse literaire establishment hen plaatst, toch geven hun 
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proza en poëzie meer dan eens blijk dat ze wel degelijk een unieke plaats innemen in het 

Nederlandstalig literaire landschap.  

De complexiteit van de houding van de multiculturele schrijvers tegenover de outsiderpositie 

wordt duidelijk als we het standpunt en de schrijfstijl van verschillende auteurs apart onder de 

loep nemen. In het tweede hoofdstuk behandel ik de multiculturele literatuur vanuit een 

algemeen perspectief, terwijl ik in het derde hoofdstuk inzoom op het proza en de poëtica van 

de auteurs Hafid Bouazza en Rachida Lamrabet.  
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2 HOOFDSTUK 2: Algemeen: de allochtone tekst 

2.1 Inleiding en relevantie 

Ik duidde reeds aan dat de instroom van proza en poëzie geschreven door multiculturele 

schrijvers een monolithische voorstelling van de Nederlandse literatuur ondermijnt. Brems 

merkt hierbij echter op dat het ‘niet gemakkelijk [is] om te zeggen hoe de groeiende stroom 

[…] de Nederlandse literatuur heeft beïnvloed of veranderd’ (Brems 2006, 683). Hij vergelijkt 

de inbreng van de multiculturele schrijvers tot op zekere hoogte met die van andere 

minderheidsgroepen, zoals bijvoorbeeld die van vrouwen in de jaren zeventig of van 

Vlamingen in de jaren negentig. Ook bij deze groepen was en is het moeilijk ‘de hand op het 

nieuwe of het andere te leggen’ (Brems 2006, 683). Toch verdedigt Brems ten stelligste dat zij 

‘andere vormen van taalgebruik, andere manieren van vertellen en een andere manier om naar 

de literatuur en de wereld te kijken binnenbrengen’ (Brems 2006, 683). Volgens hem ervaren 

lezers en critici dit nieuwe perspectief ook als ze eigenschappen van de tekst linken aan 

geslacht of nationaliteit van de auteur. 

Vooraleer ik mij toespits op een algemeen onderzoek van de kenmerken van de zogeheten 

allochtone tekst, wil ik benadrukken dat deze eigenschappen niet universeel geldend zijn en 

dat ze niet mogen aangezien worden voor allesomvattende waarheden: elke auteur 

onderscheidt zich namelijk door zijn of haar eigen stijl. De kenmerken die ik aanhaal zijn dan 

ook algemene bevindingen omtrent multiculturele literatuur, die ik zoveel mogelijk tracht te 

nuanceren door er enkele specifieke literaire voorbeelden aan toe te voegen. Het is duidelijk 

dat aan de multiculturele literatuur enkele bijzondere eigenschappen toegeschreven kunnen 

worden. Toch wil ik hier wijzen op de relativiteit van deze kenmerken en me zo behoeden 

voor het trappen in de oriëntalistische val: er bestaat niet zoiets als een tweedeling van 

autochtone en allochtone teksten met respectievelijk autochtone en allochtone eigenschappen. 

Ik duidde reeds aan dat de literaire realiteit zich kenmerkt door pluraliteit. Het laatste 

onderdeel van dit hoofdstuk, waarin ik de positie van de multiculturele literatuur plaats 

tegenover de Nederlandstalige literaire traditie, bevestigt deze literaire pluralistische realiteit: 

de allochtone tekst wordt meer dan eens gevoed door de autochtone literaire traditie. 

Daardoor is het onmogelijk om de multiculturele literatuur voor te stellen als losstaand van de 

Nederlandstalige literatuur en ze vaste, typisch allochtone kenmerken toe te kennen.  
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In wat volgt bespreek ik de thematiek, de setting en de plot van de multiculturele literatuur. 

Daarna leg ik me toe op het taalgebruik. In een laatste deel onderzoek ik de verhouding van 

de multiculturele literatuur tegenover de Nederlandstalige literaire traditie. Ik hoop echter dat 

de lezer deze kenmerken naar waarde weet te schatten: als relatieve eigenschappen die een 

beter inzicht in de allochtone tekst bevorderen, zonder hierbij in het binaire denkpatroon van 

autochtoon versus allochtoon te vervallen.   

2.2 Wie, wat, waar en hoe? 

Volgens Brems (2006) is het nieuwe van de multiculturele literatuur het makkelijkst te 

situeren in de thematiek en in de setting. Zo meent hij dat ‘andere landschappen, andere 

steden, andere godsdiensten, andere gebruiken, smaken en geuren […] nog meer dan vroeger 

hun intrede [doen]’ (Brems 2006, 683). In wat volgt onderzoek ik de thematiek, de setting en 

de plot. Ik behandel ze apart, hoewel duidelijk zal worden dat deze onderdelen sterk met 

elkaar verweven zijn en dialectisch met elkaar ageren in de literaire tekst. 

2.2.1 De personages en de thematiek 

In ‘Fataal succes. Over Marokkaans-Nederlandse auteurs en hun critici’ (Anbeek 1999) heeft 

Anbeek het specifiek over de Marokkaans-Nederlandse literatuur. Hij meent dat men deze 

literatuur kan herkennen door ‘het decor [dat] in deze teksten sterke overeenkomsten 

vertoont’ (Anbeek 1999, 337). Zelf stelt hij twee typische personages en een typische 

thematiek voor: 

1) De vader die eigenlijk nog in zijn geboorteland en dus het verleden leeft; 

2) de jongere generatie die van het geloof valt; 

3) en vervolgens het identiteitsprobleem van deze kinderen die beseffen dat ze tussen 

twee culturen leven. (Anbeek 2006, 337) 

De botsingen tussen verschillende generaties van immigranten en de zoektocht naar een 

nieuwe identiteit in een onbekende cultuur zijn expliciet of impliciet terugkerende thema’s in 

de Marokkaans-Nederlandse literatuur, en bij uitbreiding in de multiculturele literatuur. Ook 

in hoofdstuk drie zal blijken dat het verlies van identiteit het basismotief vormt in de beide 

romans.  De twee casestudy’s zullen echter tegelijk ook duidelijk maken dat het basisthema 

op verschillende manieren uitgewerkt kan worden. 
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Anbeek illustreert zijn drie voorgestelde constanten met een gedicht van Mustafa Stitou, uit 

de bundel Mijn vormen & Mijn gedichten (2000): 

 hij spaarde altijd dirhams en guldens uit 

 maar hij heeft een te mooi gezicht om gierig te zijn. 

 hij spaarde voor zijn zoons natuurlijk 

en heeft er tien huizen mee gebouwd. 

terwijl hij bouwde, ongeveer vanaf zijn nulde, 

is zijn lijf langzamerhand defect geraakt. 

 

zijn zoons: één dief, één slaper, één opstandeling. 

ze schieten met een geweer (uit hun onschuld 

opgetrokken. een geweer van piepschuim. 

maar volgens deze bijna dode) 

het geweer van dit heidendom. dit Hollanda. (Stitou 2000, 9) 

 

Stitou brengt in dit gedicht een hoofdfiguur naar voren die Anbeek opnam in de lijst van 

terugkerende figuren in de Marokkaans-Nederlandse literatuur: ‘een vader die zich in den 

vreemde krom gewerkt heeft, voor zoons die niet willen deugen’ (Anbeek 2006, 336). De 

reden waarom deze jongens niet deugen ligt in ‘de omgeving waarin deze kinderen 

opgroeiden: het goddeloze Holland’ (Anbeek 2006, 336). Het godsdienstig conflict zorgt voor 

het identiteitsprobleem van deze jongeren: welke plaats moeten ze innemen in deze nieuwe 

maatschappij waarin ze terechtgekomen zijn? Of zoals Anbeek zich afvraagt: ‘Wat hebben 

deze ontkerkelijkte kinderen, verdwaald tussen twee culturen, dan nog om op terug te vallen?’ 

(Anbeek 2006, 336). Voor de schrijver Stitou bestaat de oplossing erin poëzie te schrijven 

over zijn ervaringen. Anbeek duidt de ironie hiervan aan: Stitou vervangt de godsdienst door 

de dichtkunst en voegt zich op deze manier bij een ‘een traditie van tweehonderd jaar 

Europese poëzie’ (Anbeek 2006, 336). Je kan je afvragen of het dan nog relevant is om te 

spreken over Marokkaans-Nederlandse literatuur. Toch bevestigen de terugkerende figuren en 

thema’s volgens Anbeek de anderstaligheid van deze multiculturele literatuur. 

  

Anbeek introduceert hierbij de term ‘het twee-culturen-probleem’ (Anbeek 2006, 337): het is 

het leven tussen twee culturen in zonder volledig bij één van beide te behoren. De naam Hans 
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Sahar, het pseudoniem van de schrijver Farid Boukakar, is een perfecte illustratie van deze 

problematiek: de Marokkaans-Nederlandse auteur combineert een vreemde achternaam met 

een door en door Nederlandse voornaam om het twee-culturen-probleem van zijn 

schrijverschap kracht bij te zetten.  Ook Brems herkent in de multiculturele literatuur de 

terugkerende thematiek van de ‘botsing tussen culturen, van de spanning tussen een ver 

verleden en een nabij heden’ (Brems 2006, 683). Hij vermeldt ook dat die ‘in de Indische 

literatuur al een lange traditie had’ (Brems 2006, 683), zoals ik ook reeds in hoofdstuk één 

aanduidde. Door de recente instroom van andere immigranten krijgt die thematiek echter een 

nieuwe impuls: ‘het leven in Marokko, Turkije en andere “exotische” landen wordt 

beschreven, maar evengoed dat in het multiculturele Nederland’ (Brems 2006, 683). Hier ga 

ik dieper op in als ik de setting van de multiculturele literatuur bestudeer. Daarnaast merkt 

Brems op dat naast die setting ook het vernieuwde standpunt opvalt: er wordt geschreven 

‘vanuit een andere blik, die van de deelnemer, […] niet alleen vanuit de blik van de 

Nederlandse of Vlaamse reiziger’ (Brems 2006, 683).  

 

Die blik is meer dan eens dubbelzinnig: Anbeek wijst bijvoorbeeld op de meerduidige 

houding van het hoofdpersonage Abi in Hoezo bloedmooi (1995), een roman van Hans Sahar. 

Abi heeft een dubbelzinnige houding tegenover geloof, seks en de Hollandse tolerantie. Het 

personage maakt bijvoorbeeld gebruik van de vrijheid in Nederland en gaat verhoudingen aan 

met verschillende meisjes, maar ‘een meisje dat “je zo het bed in lult” vindt hij een del’ 

(Anbeek 2006, 338). Hij vraagt zich hierbij af ‘of het door zijn Marokkaanse afkomst kwam 

dat hij daar geen enkel respect voor had’ (Anbeek 2006, 338). Daarnaast vindt hij de 

Hollandse tolerantie aan de ene kant een goeie zaak, maar meent hij aan de andere kant dat 

‘de Hollanders eigenlijk veel te soft zijn’ (Anbeek 2006, 338). De Nederlandse justitie zou 

bijvoorbeeld ‘wat harder, wat Marokkaanser [mogen] optreden’ (Anbeek 2006, 338).  Ook de 

houding van de schrijver Kader Abdolah karakteriseert zich door ‘die dubbele houding van 

achteromkijken en vooruit willen’ (Brems 2006, 679). Brems duidt aan dat zijn personages 

geklemd zitten tussen ‘enerzijds herinnering, heimwee en nostalgie, en anderzijds 

nieuwsgierigheid en verwondering’ (Brems 2006, 679). Deze dubbelzinnige houding vloeit 

voort uit het twee-culturen-probleem: twee culturen botsen tegen elkaar op en laten de 

deelnemer gedesoriënteerd achter, zwevend tussen twee talen, twee culturen, twee 

maatschappijen, twee werkelijkheden. Of zoals Stitou het verwoordt in een gedicht uit de 
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bundel Mijn vormen: ‘ik ben de jonge Marokkaan / en zijn anderstalige gedachten’ (Stitou 

2000, 63).  

 

Ik koppelde de thematiek van de literatuur door multiculturele schrijvers tot nu toe vooral aan 

de thematiek van hun eigen leven. In ‘Miscommunicatie na migratie. Het literaire werk van 

Abdelkar Benali verkent de kloof tussen de generaties’ onderzoekt Minnaard (2009) het werk 

van Benali en de receptie ervan. Ze schrijft dat het multiculturele proza, zoals bijvoorbeeld 

dat van Abdelkar Benali, ‘de gevolgen [verkent] van migratie voor protagonisten die vaak – 

meer of minder letterlijk – zoekenden zijn’ (Minnaard 2009, 286). Minnaard wijst echter op 

de gevaren van dit ‘etnisch biografisme’ (Minaard 2009, 286). Ze merkt terecht op dat 

‘migratie, multiculturaliteit en interculturele misverstanden weliswaar centrale thema’s 

[vormen] binnen Benali’s oeuvre, maar […] [het is] zonde om zijn werk tot een mimetische 

weergave van deze thema’s te reduceren’ (Minnaard 2009, 286).  

 

Wat Minnaard hier opmerkt voor het werk van Benali, kan bij uitbreiding gelden voor de 

receptie van de multiculturele literatuur in haar geheel. Het thema migratie kan beter in ‘een 

breder verband worden geplaatst en gelezen’ (Minnaard 2009, 286). Het komt zo te staan 

‘voor een existentiële menselijke ervaring van ontworteling’ (Minnaard 2009, 286), een thema 

dat ook aangesneden wordt door niet-multiculturele schrijvers. Op deze manier is er van een 

strakke tweedeling tussen autochtone en allochtone thematiek geen sprake: zowel de 

personages van autochtone als allochtone schrijvers zijn meer dan eens zoekende figuren die 

zekerheden opsporen in een wereld die door recente ontwikkelingen, zoals globalisering, 

onzeker is geworden. De thematiek van zoekende personages die zich aangetrokken voelen tot 

verschillende polen is dus geen onderwerp dat beperkt is tot multiculturele schrijvers; ze 

geven er echter wel een eigen invulling aan. 

2.2.2 De setting 

De setting van een verhaal is nauw verweven met de thematiek ervan: zo bevinden zoekende 

personages zich tussen verschillende polen, die in het werk van multiculturele schrijvers meer 

dan eens ingevuld worden door verschillende landen. Deze landen vertegenwoordigen elk een 

cultuur en door de wisselwerking tussen de twee plekken ontstaat ‘het twee-culturen-

probleem’ (Anbeek 1999, 337).  
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Ik wees hierboven al op het feit dat in de multiculturele literatuur het leven beschreven werd 

in zowel exotische landen als in de Nederlandse, multiculturele maatschappij. Brems merkt op 

dat ‘nieuwe landschappen, andere steden […] hun intrede [doen]’ (Brems 2006, 683). Hij stipt 

daarnaast aan dat ‘ondanks de soms zwaarwegende problematiek die aan de orde is, […] heel 

wat boeken van allochtone schrijvers […] [opvallen] door een grote mate van lichtheid, 

speelsheid en vrijheid’ (Brems 2006, 684). Vooral op het vlak van verhaalconstructie en 

taalgebruik valt daar wat over te zeggen, maar ook in de setting valt deze voorkeur voor het 

speelse op: het verhaal situeert zich meer dan eens op plaatsen waar ‘werkelijkheid, droom, 

fantasie en magische elementen […] geregeld door elkaar heen [lopen]. Het wonderlijke is 

even gewoon en vanzelfsprekend als het dagelijkse en het banale’ (Brems 2006, 684).  

Anbeek wijst op dit vlak op de grote onderlinge verschillen tussen de verschillende 

multiculturele schrijvers: zo vergelijkt hij het werk van Hans Sahar met dat van Hafid 

Bouazza. De verhalen van Bouazza, die ‘bijna allemaal in Marokko [spelen]’ (Anbeek 1999, 

339), wekken ‘een heel andere, soms zelfs sprookjesachtige indruk’ (Anbeek 1999, 339) op in 

vergelijking met het werk van Sahar. Dit wordt in de eerste plaats verklaard door ‘Bouazzas 

hoogst originele taalgebruik’ (Anbeek 1999, 339), waar ik in het derde hoofdstuk dieper op in 

ga. ‘Taalspel blijft bij Sahar uitzondering, bij Bouazza is het regel’ (Anbeek 1999, 339). Maar 

ook de setting speelt hierbij een rol. Sahar situeert zijn proza in een realistische omgeving die 

mimetisch wordt beschreven, terwijl bij Bouazza het magische element in elke setting 

domineert. Hierbij is de omgeving van de roman Momo erg interessant: het verhaal speelt zich 

af in het dorpje Herfsthoven, een oer-Hollands dijkdorpje. Zoals ik al vermeldde situeert het 

proza van Bouazza zich voornamelijk in Marokko. Dat hij hier voor een door en door 

Nederlands dorp kiest, dat ‘tussen twee dijken, tussen moer en molen, onder de waterspiegel, 

haha’ (Bouazza 1998, 14) ligt is uitzonderlijk. Maar ook hier wordt een magische toets 

meegegeven aan de settting: je kan er zomaar verdwijnen. Zo ‘[lijkt] de bezigheid van mensen 

vooral […] te bestaan uit het betreden van huizen: moeder ziet ze dit vaak doen, maar op een 

vreemde manier ziet zij ze nooit naar buiten gaan’ (Bouazza 1998, 11). Momo eindigt ook met 

de plotse verdwijning van het hoofdpersonage. De lezer kan enkel gissen naar de oorzaak van 

dit vertrek want Bouazza laat geen enkele verklaring los. 

In de multiculturele literatuur is er dus vaak een spanning aanwezig op het vlak van de setting, 

ondanks de grote verschillen tussen onderlinge auteurs. Het gaat om een spanning tussen twee 

of meerdere plaatsen of tussen twee of meerdere culturen op dezelfde plaats. Die spanning 
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wordt vaak aangescherpt door magische en sprookjesachtige elementen. Ze zorgen er voor dat 

er om het verhaal een zweem van Umheimlichkeit hangt, zoals de casestudy van Momo zal 

doen blijken.  

2.2.3 De plot 

Ook op het vlak van de verhaalconstructie is het mogelijk om enkele terugkerende motieven 

op te sporen in verhalen die deel uitmaken van de multiculturele literatuur. Ik stipte reeds aan 

dat Brems meent dat ‘heel wat boeken van allochtone schrijvers [opvallen] door een grote 

mate van lichtheid, speelsheid en vrijheid’ (Brems 2006, 684). Hij voegt hier aan toe dat ‘die 

grensdoorbreking […] ook naar voren [komt] in de manier waarop vaak verhalen in elkaar 

overlopen, elkaar doorkruisen, afgebroken en weer opgenomen worden’ (Brems 2006, 684). 

Verhaallijnen wisselen elkaar af  en hoeven niet noodzakelijk een duidelijk einde te hebben. 

De personages kunnen onverwachts opduiken in een passage en ook plots terug verdwijnen. 

De multiculturele verhalen kenmerken zich dus overwegend door een grillig plot dat vaak alle 

kanten kan uitgaan en de schrijvers zetten zich op deze manier graag af tegen een traditionele, 

rigoureuze verhaallijn die makkelijk te volgen is. Deze voorkeur kan ook gekoppeld worden 

aan de zoekende thematiek, de magische setting en het eigenzinnige taalgebruik van de 

multiculturele literatuur.  

Louwerse (2009a) haalt in ‘25 jaar sinds Gekke Mustafa’ enkele ideeën van Caryl Phillips 

aan, een Brits auteur met Caribische achtergrond. Phillips verbindt de inhoud en vooral de 

vorm van het literaire werk met de maatschappelijke positie van de auteur. Volgens hem zijn 

‘auteurs met een multiculturele achtergrond […] meer geneigd om te experimenteren met 

verhaalaspecten zoals het tijdsverloop, de focalisatie en de manier van vertellen van een 

verhaal’ (Phillips in Louwerse 2009a, 269). Dit zou komen door hun plaats in de 

maatschappij, meer bepaald door het feit dat de ‘scheiding tussen de schrijver als kunstenaar 

en de schrijver als burger juist in het geval van de migrantenauteur niet scherp te trekken is’ 

(Phillips in Louwerse 2009a, 269). Volgens hem zijn de multiculturele schrijvers outsiders die 

de heersende conventies en tradities ter discussie stellen, ‘niet omdat ze vertrouwd zijn met 

verschillende culturen maar juist omdat ze worden buitengesloten door een traditie die hen 

laat voelen dat zij er geen deel van uit maken’ (Phillips in Louwerse 2009a, 269). Phillips 

nuanceert deze generaliserende uitspraak door er aan toe te voegen dat het niet gaat om ‘een 

heimelijke samenzwering […] die bewust mensen wil uitsluiten, maar meer om de manier 

waarop een natie – in zijn geval Groot-Brittannië – zich presenteert’ (Phillips in Louwerse 
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2009a, 269). Samengevat kan gezegd worden dat de Britse natie zich kenmerkt door een 

continue culturele identiteit, de idee van ‘we zijn wie we zijn omdat we altijd zo geweest zijn’ 

(Phillips in Louwerse 2009a, 269). Die impliciete uitsluiting zorgt er voor dat multiculturele 

schrijvers de traditie aanvallen.  

Volgens Louwerse is de voorzichtig gestelde generalisatie van Phillips, namelijk dat 

multiculturele schrijvers meer neigen tot het experimenteren met de literaire vorm, ook van 

toepassing op de Nederlandstalige situatie. Het is een veralgemening waar vraagtekens bij 

gezet kunnen worden: in de jaren zestig, zeventig, tachtig en negentig waren in het 

Nederlandse literaire veld ook experimentelen aan het werk die geen allochtonen waren maar 

Vlamingen en Nederlanders. Het experiment met literatuur is geen kenmerk dat de 

multiculturele schrijvers onderscheidt van de autochtone traditie, het is hoogstens een veel 

voorkomende eigenschap die ze delen met andere schrijvers, ongeacht de afkomst. Toch 

meent Louwerse, ietwat onvoorzichtig, het volgende:  

Onze migrantenauteurs lijken zich ook minder van traditie of conventies aan te 

trekken: ze gaan vrijer met het medium om, mengen met meer gemak realiteit en 

droom, feit en verbeelding, spelen met literaire autonomie en zelfs met de taal zelf 

lijken ze zelfbewuster om te gaan dan menig autochtone auteur. (Louwerse 2009a, 

269) 

Ze merkt hierbij echter wel op dat de oorzaak van deze speelsheid niet met zekerheid vast te 

stellen is en dat de interpretatie van Phillips ‘de meest oncomfortabele is’ (Louwerse 2009a, 

269): hij verschuift namelijk de aandacht voor de biografie van de auteur naar ‘het nationale 

zelfbeeld of zelfs de culturele identiteit’ (Louwerse 2009a, 269). In het eerste hoofdstuk had 

ik het al over de crisis van dat nationale zelfbeeld en de tijd van onbehagen die dit met zich 

meebrengt.  

Louwerse (2001) maakte een korte studie van een frequent gebruikt patroon in de verhalen 

van multiculturele schrijvers: ze merkte namelijk op dat het motief van de queeste een 

terugkerend element is in hun literaire productie. Louwerse voegt er wel aan toe dat er 

‘allerlei complexe permutaties op dit motief toegepast [worden]’ (Louwerse 2001, 171). Zo 

wordt de verplaatsing van het bekende naar het onbekende niet alleen vaak omgedraaid maar 

komt ‘ook de hele tegenstelling van bekend en onbekend […] onder vuur te liggen’ 

(Louwerse 2001, 171). Zo kan de migratiebeweging beschreven worden zonder dat de tijd ‘als 
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een lineair of teleologisch proces wordt voorgesteld’ (Louwerse 2001, 171). Louwerse 

illustreert haar stelling door twee reisverhalen te bestuderen: De weg naar het Noorden (1995) 

van Naima El Bezaz en Bruiloft aan zee (1996) van Abdelkader Benali. Ik vat haar onderzoek 

kort samen. 

In De weg naar het Noorden zoekt een jonge Marokkaan, Ghali, zijn geluk in Europa omdat 

de toekomst in het thuisland uitzichtloos is. Volgens Louwerse gebruikt El Bezaz een aantal 

literaire strategieën die de aandacht verdienen: zo begint het boek chronologisch met het einde 

van het verhaal en speelt het tweede deel zich af in Europa, maar zijn er van de Europeanen 

zelf weinig sporen terug te vinden. De afwezigheid van communicatie en begrip domineert. 

‘De weg die door Ghali wordt afgelegd is niet alleen een fysieke weg maar vooral een 

transculturele weg naar het onbekende, het onbegrijpelijke, het ondoorgrondelijke’ (Louwerse 

2001, 174), schrijft Louwerse. In het begin van het vertelde heeft het motief van de queeste 

nog een positieve connotatie, maar langzaamaan wordt de sfeer grimmiger en ziet het 

hoofdpersonage in dat Europa niet de toekomst biedt die hij verwachtte. Louwerse stipt aan 

dat de lezer al vanaf de aanvang van het verhaal alle illusies worden ontnomen: ‘In de 

tekstuele representatie […] komt […] het dystopische debacle van de queeste echter al 

helemaal aan het begin, zodat de lezer alvast niet op het verkeerde been wordt gezet’ 

(Louwerse 2001, 174). Je kan je afvragen hoe Louwerse dit rijmt met haar eerdere vaststelling 

dat multiculturele schrijvers meer neigen tot het speelse: door haar lezers bij de hand te nemen 

en geen ruimte voor suggestie laat, ontwijkt El Bezaz net het experiment 

Terwijl de roman van El Bezaz zich kenmerkt door een lineaire en teleologische compositie, 

karakteriseert Bruiloft aan zee zich door de afbraak van een dergelijke structuur. De 

dominante verhaallijn ‘wordt voortdurend onderbroken door korte burleske stukjes die zich 

afwisselend in Marokko of Nederland afspelen’ (Louwerse 2001, 175). De verstrengeling van 

uiteenlopende stijlen en registers, de fragmentaire stijl en de eigenzinnige taalexperimenten 

worden samengehouden door het basismotief, het motief van de queeste. Deze structuur wordt 

echter tegelijkertijd ook grondig gedeconstrueerd: ‘er is geen sprake van een lineaire 

beweging, het is een voortdurend heen en weer gaan tussen de polen Ollanda en de 

Landstreek’ (Louwerse 2001, 175). Die sprongen lopen volgens Louwerse (2001) gelijk met 

de ambigue gevoelens van de personages. De kracht van Bruiloft aan zee ligt volgens 

Louwerse (2001) in het feit dat Benali het structurerende aspect van het motief van de 

queeste, ‘als geschikte narratieve structuurverlener voor de migrantenvertelling’ (Louwerse 
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2001, 175), van zijn waarde ontdoet. Door een volledige deconstructie van een logische 

plotlijn speelt Benali voortdurend met de narratologische verwachtingen van zijn lezers. 

2.3 Het taalgebruik 

De ‘grote mate van lichtheid, speelsheid en vrijheid’ (Brems 2006, 684) in de multiculturele 

literatuur komt het meest naar voren op het vlak van het taalgebruik. Net zoals de auteurs vrij 

omspringen met de verhaalconstructie, ‘wordt er door sommigen [even vrij] omgesprongen 

met de taal’ (Brems 2006, 684). Brems stipt aan dat, ondanks de onderlinge verschillen tussen 

de verschillende auteurs, ‘zij […] in vele gevallen minder scrupules [schijnen] te hebben om 

nieuwe woorden en nieuwe beelden te gebruiken dan de meesten van hun autochtone 

landgenoten’ (Brems 2006, 684). Hij nuanceert deze veralgemening echter door er aan toe te 

voegen dat zijn veronderstelling, zoals elke generalisering, wellicht wel klopt, maar tegelijk 

ook een ‘ideologische vertekening [kan zijn], een rest van het aloude verlangen naar het 

exotische’ (Brems 2006, 684).  

Een ideologische vertekening of niet: over het taalgebruik van de multiculturele schrijvers 

valt in elk geval wel wat te zeggen. In recensies van multiculturele boeken zijn 

‘bespiegelingen over het taalgebruik […] langzamerhand de rigueur geworden […]; bij het 

lezen van auteurs die niet prima facie Nederlands zijn, ligt de taal op de ontleedtafel’ 

(Louwerse 1999, 370), merkt Louwerse op. Louwerse wijst tevens op een accentverschuiving 

in de studie van het taalgebruik: het onderzoek van de literaire taal van multiculturele 

schrijvers was aanvankelijk gericht op ‘het gebruik van die taal als een handig symptoom om 

de migrant als migrant te classificeren’ (Louwerse 1999, 370). Momenteel schenkt men echter 

meer aandacht aan ‘het gebruik van taal als specifiek literair wapen om een plaats te 

verwerven in een vreemde literaire traditie’ (Louwerse 1999, 370). Louwerse relativeert 

bovendien het begrip vreemd: voor vele multiculturele schrijvers is het Nederlands namelijk 

al lang geen onbekende taal meer. 

Niet alleen de literatuurcritici, maar ook de auteurs zelf schenken grote aandacht aan de taal 

die ze hanteren in hun romans. Zo wil Bouazza zich boven de tegenstelling van Nederland en 

zijn land van herkomst plaatsen; hij beweert ‘slechts te kunnen wonen in de taal’ (Louwerse 

1999, 370). ‘De taal […] is het enige land waarin de schrijver zich thuis voelt. De taal is zijn 

identiteit, stijl zijn paspoort’ (Bouazza 2004, 67). Of: ‘Het vaderland van de schrijver is de 

taal’ (Brems 2006, 673), zoals Brems het samenvat. Bouazza pleit er in Een beer in bontjas: 
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autobiografische beschouwingen voor om multiculturele schrijvers niet te beoordelen op basis 

van hun afkomst en om hun Nederlands niet te ontvangen als een exotische variant van het 

courante Nederlands. Zijn eigenzinnig taalgebruik wijt hij net aan de Nederlandse omgeving: 

De verhuizing van de schrijver van land naar land is niet wat literatuur maakt, maar de 

 verhuizing van zijn verbeelding via gedachte naar woord. En laten we eerlijk zijn, 

waarom zou een schrijver zich juist in een klimaat als dat van Nederland cultureel 

bekneld voelen? Een klimaat van vrijheid en ademruimte, waarin hij, in alle rust en 

zorgeloosheid, zijn hersenspinsels kan neerpennen, al dan niet elektronisch. (Bouazza 

2004, 73) 

Hoewel Bouazza het speelse taalgebruik als kenmerk van de multiculturele literatuur van de 

hand wijst, beweert Louwerse nogal ongenuanceerd dat multiculturele auteurs ‘vrijer met het 

medium om[gaan]’ (Louwerse 2009a, 269). Ze wijst er bovendien op dat zelfs in boeken waar 

de klassieke migrantenthema’s volledig afwezig zijn deze speelsheid en anderstaligheid 

doorschemert. Zo speelt Het Lelietheater: een jeugd in China (1997) van Lulu Wang zich af 

in China en zijn alle personages Chinees. ‘Er is geen enkele verwijzing naar de West-

Europese toekomst van de auteur of hoofdpersoon’ (Louwerse 1999, 370-371) en op deze 

manier ontbreekt dus elk spoor van het feit dat het hier om een boek gaat met een 

multiculturele achtergrond. Toch laat Wang ‘op talig niveau […] voelen dat haar Nederlands 

niet samenvalt met het Nederlands van de gemiddelde lezer’ (Louwerse 1999, 371). Haar 

verhaal staat bol van ‘een veelheid aan “exotische” uitdrukkingen, korte rijmpjes en letterlijke 

vertalingen van Chinese woorden’ (Louwerse 1999, 371). Deze stelling illustreren met een 

voorbeeld is makkelijk; Wang stopt haar boek vol met dergelijke eigenaardigheden: 

Tante Xiulan schudde haar hoofd: ‘Changsan! Het is echt waar: kleren maken de man, 

maar het zadel maakt het paard. Kijk nou toch eens hoe anders onze kleine Lian 

eruitziet nu ze de vodden van het kamp niet meer draagt!’ (Wang 1997, 243) 

Als Lian eenmaal ergens haar zinnen op had gezet, liet ze er geen gras over groeien. 

Haar plan om Kim te helpen was nog geen twee dagen oud of ze begon haar hoofd tot 

een punt te slijpen om in de schatkamer van de kans te kruipen. (Wang 1997, 168) 

Het zijn maar enkele van de vele uitdrukkingen in het boek die bij de lezer onbekende beelden 

oproepen en waarvan het exotische element wordt onderstreept door de typografische 

presentatie. Louwerse (1999) haalt ook het werk van Hans Sahar aan: in zijn taalgebruik 
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wordt de spanning tussen het Nederlandse en de migrantentaal nog extra bemoeilijkt door de 

introductie van sociolinguïstische variaties, zoals deze passage uit De gebroeders Boetkaboet 

(2008) duidelijk maakt:  

‘Héééé, sahbies, alles goed met jullie? Krijg nou wat, Najib, je ziet er niet uit man, je 

ben toch geen fucking heilige geworde, krijg nou tiete! Nou, ik hoor d’r niet bij, maar 

nou ja, zelf wete…maarrr…weet je wat we kunne doen? […] (Sahar 2008, 53) 

Ik vermeldde dat Wang in haar proza gebruikmaakt van een zorgvuldig uitgekozen 

typografische presentatie: vertaalde woorden worden schuin gedrukt, waardoor ‘de 

authenticiteit van het werk’ (Louwerse 1999, 371) onderstreept wordt. De lezer heeft zo het 

gevoel ‘te maken te hebben met een exotisch element’ (Louwerse 1999, 371). In de 

multiculturele literatuur komt het vaak voor dat naast vertaalde ook vreemde woorden worden 

opgenomen in het verhaal en eveneens worden weergegeven in ‘multicultureel cursief’ 

(Louwerse 1999, 371), zoals Louwerse het noemt. Op het einde van het werk volgt dan vaak 

een verklarende woordenlijst die de lezer culturele informatie verschaft. In Vrouwland, een 

roman van Rachida Lamrabet, ontstaat er op deze manier een interessante wisselwerking 

tussen het Tamazight, een Berbertaal, en het Nederlands: 

De vrouw sprong verontwaardigd op. Bismillah i Rahman i Rahiem! Mijn god! Ik heb 

nog nooit zo’n masgouta moeten aanhoren! Wat heb jij? Waar haalde Habiba het 

vandaan om mij naar jou door te sturen? (Lamrabet 2007, 133) 

Ik zie wel wanneer ik tijd heb, jemma, nu met de verkiezingen heb ik het druk. Ik 

spreek je nog wel, jemma, doe de groeten aan iedereen, hier heb je Nadia. (Lamrabet 

2007, 123) 

In Vrouwland is er geen verklarende woordenlijst aanwezig, zodat de lezer met behulp van de 

Nederlandstalige context zelf moet gissen naar de betekenis van de Berberse woorden. In 

Spijkerschrift. Notities van Aga Akbar (2004) van Kader Abdolah zorgt de auteur daarentegen 

voor een verduidelijkend register dat de Iranese woorden uit het verhaal toelicht: zo leert de 

lezer dat een aba een ‘lange jas [is] die de geestelijken dragen’ (Abdolah 2004, 313) en dat 

hekajaten ‘oude Perzische korte verhalen’ (Abdolah 2004, 313) zijn. Deze techniek zorgt er 

volgens Louwerse (1999) voor dat de literatuur een didactische dimensie krijgt en wekt de 

indruk ‘dat de overigens bijzonder waardevolle intentie om lezers culturele informatie te 

verstrekken, primeert op wat een meer specifiek literaire intentie zou zijn’ (Louwerse 1999, 
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371). Bovendien, stelt Louwerse vast, komt de praktijk vooral voor bij vrouwelijke auteurs en 

verzamelbundels. Ik haalde al aan dat de vrouwelijke schrijvers Lamrabet en Wang 

gebruikmaken van deze techniek, wat de veronderstelling van Louwerse lijkt te ondersteunen. 

De oorzaak voor de keuze voor het invoegen van vreemde woorden in een multicultureel 

cursief is niet makkelijk op te sporen; van een verzamelbundel is het volgens Louwerse niet 

echt verwonderlijk dat hij ‘een wat programmatische inslag’ (Louwerse 1999, 371) heeft, 

maar het idee dat vrouwen ‘grotere interesse zouden tonen voor de multiculturele opvoeding 

van hun lezers dan hun mannelijke collega’s’ (Louwerse 1999, 371) zorgt ervoor dat we  

terecht komen in ‘een wespennest van gecompliceerde ideologische problemen’ (Louwerse 

1999, 371), waar we bedachtzaam en zorgvuldig mee moeten omgaan. 

Vooral over het taalgebruik van Bouazza wordt in de meeste besprekingen veel geschreven. 

Ik stipte al aan dat de auteur met ‘al dan niet geveinsde wrevel’ (Louwerse 1999, 371) deze 

commentaar ontvangt, zeker als critici zijn creatieve omgang met taal herkennen als een 

typisch kenmerk van de migrantenliteratuur. In het volgende hoofdstuk onderzoek ik zijn 

roman Momo, waarin neologismen en onbekende Nederlandse woorden schering en inslag 

zijn. Op het eerste gezicht lijkt deze speelse omgang met taal een voorbeeld van de ‘grote 

mate van lichtheid, speelsheid en vrijheid’ (Brems 2006, 684) van de multiculturele literatuur. 

Een nauwkeuriger inspectie brengt echter aan het licht dat de vreemde woorden vaak ‘niet 

geleend [zijn] uit een vreemde cultuur, maar […] van eigen bodem [zijn] zij het vaak wat out 

of date’ (Louwerse 1999, 371). Het taalgebruik van de multiculturele schrijver wortelt dus 

meer dan eens in de autochtone literaire bodem. In het laatste deel van dit hoofdstuk werp ik 

het licht op de positie van de multiculturele literatuur tegenover de Nederlandstalige 

letterkundige traditie. 

2.4 De positie tegenover de Nederlandse letterkundige traditie 

Anbeek (1999) opent het artikel ‘Fataal succes. Over Marokkaans-Nederlandse auteurs en hun 

critici’ met een anekdote: hij woonde een lezing van de dichter Mustafa Stitou bij in 

Amsterdam. Stitou wou, voor hij uit zijn eigen werk voorlas, wat laten horen van de poëzie 

die hem aangezet had tot schrijven. Het eerste gedicht dat hij bracht was een werk dat hem 

voor het eerst getroffen had en hem nog steeds heel veel deed: ‘De moeder’ van Hugo Claus. 

Een andere favoriete dichter van Stitou was Achterberg, wiens sporen duidelijk terug te 

vinden zijn in het werk van de Marokkaans-Nederlandse poëet. Volgens Anbeek is het feit dat 

deze jonge Nederlandse schrijver van Marokkaanse afkomst ‘juist Nederlandstalige dichters 
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als Claus en Achterberg nadrukkelijk als inspiratiebron presenteerde’ (Anbeek 1999, 335) 

interessant. Je kan je afvragen ‘in hoeverre […] het eigenlijk zinvol [is] over Marokkaans-

Nederlandse auteurs te praten alsof het om een afzonderlijke groep gaat?’ (Anbeek 1999, 

335). Dat Stitous poëzie gevoed wordt door de Nederlandse literaire traditie is echter niet 

uniek: vele andere multiculturele schrijvers erkennen de invloed van de autochtone 

letterkunde op hun werk. Op deze manier wordt de tegenstelling tussen autochtoon en 

allochtoon opgeheven en verlaten de multiculturele auteurs deels hun outsiderpositie in de 

Nederlandse letterkunde. 

Ik geef enkele voorbeelden van deze interessante wisselwerking tussen de multiculturele 

literatuur en de Nederlandstalige literaire traditie. Ik wees er al op dat in het werk van Kader 

Abdolah de personages geklemd zitten tussen enerzijds herinnering en anderzijds 

nieuwsgierigheid en verwondering. Deze ‘dubbele houding van achteromkijken en vooruit 

willen’ (Brems 2006, 679) karakteriseert het werk van Abdolah, zowel thematisch als 

formeel. Daarnaast kentekent de voedingsbodem van zijn literatuur zich ook door een zekere 

verdubbeling: ‘zijn werk [wortelt] in de Perzische literaire traditie én gebruikt […] juist de 

Nederlandse taal als vehikel om tot een nieuwe identiteit te komen’ (Brems 2006, 679). Er 

zijn talrijke voorbeelden terug te vinden in zijn werk van deze symbiose tussen de autochtone 

en allochtone traditie. In Spijkerschrift. Notities van Aga Akbar haalt Abdolah zowel citaten 

aan uit de Perzische literatuur als uit het werk van Slauerhoff en Kopland. Als 

structuurelement voor de roman gebruikt de auteur bovendien ‘het pak van Sjaalman uit de 

Max Havelaar’ (Brems 2006, 679). Brems wijst ook op de volgende interessante passage in 

de roman van Abdolah, die aansluit bij de titel van zijn literatuurgeschiedenis: 

Alle vogels waren al met hun nesten begonnen, behalve Aga Akbar. Voor hem was er 

geen geliefde. Geen vrouw. (Abdolah 2004, 49) 

De allusie op de zogenaamde eerste zin van de Nederlandse literatuur is duidelijk. Brems 

onderzoekt de positie van deze zin in het werk van Abdolah nog meer uitgebreid, maar er kan 

alvast uit afgeleid worden dat Abdolah als schrijver niet losstaat van de Nederlandse 

letterkunde: hij kent belangrijke werken en is vertrouwd met de literaire traditie. 

Nog een interessant voorbeeld van de verwevenheid van verscheidene literaire tradities is de 

volgende passage uit Momo van Hafid Bouazza: 
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Nu zachtjes treden, behoedzaam wringen door het gewarte van takken en boa’s van 

bladeren, goud en appelgroen en wit-grijs en schaduw: lommerruis, loverruisel, nat 

gebruisel, lomerritsel, lofgesuis, gebroken stralen, schichtgespartel in een net van 

bladenwarreling. We bladeren neer en tuimelen met de wind mee. Alles is vol adem, 

alles vol leven. (Bouazza 1998, 41) 

Bouazza tracht met woorden de wereld te beschrijven en legt hierbij de nadruk op gevoelens, 

geluid, kleur en licht. Zelf zegt hij dat hij ‘gefascineerd [is] door de tastbare wereld, en 

daarom […] constant op zoek naar woorden die smaken, geuren, indrukken, sensaties het best 

weergeven’ (Bouazza in Louwerse 2007b, 128).  

Volgens Louwerse is het resultaat ‘a nature description reminiscent of the 1880s poet Herman 

Gorter, in particular of his volume of poetry Verzen (Poems, 1890)’ (Louwerse 2007b, 128). 

Ze duidt ook op de overeenkomsten tussen het hyperindividuele proza van Momo en dat van 

Lodewijk van Deyssel, die de artiest beschouwde als een ‘autonomous creator’ (Louwerse 

2007b, 128). Momo schrijft zich duidelijk in in de traditie van de Tachtigers, meer bepaald 

‘the sensitivism of Van Deyssel and Gorter’ (Louwerse 2007b, 129). Bouazza profileert zich 

op deze wijze niet als een outsider maar sluit zich daarentegen aan bij de Nederlandstalige 

literaire traditie. Louwerse besluit dan ook dat ‘Bouazza’s experimental novel must […] be 

regarded as a statement of literary heritage and creative alliance’ (Louwerse 2007b, 129). 

Volgens Anbeek werpt Bouazza zich zo als een ‘in het buitenland geboren schrijver […] op 

als hoeder van de Nederlandse literaire cultuur die (net als bij Stitou) zijn inspiratiebron 

vormt’ (Anbeek 1999, 339). Bouazza benadrukt graag dat hij een Nederlandse auteur is en dat 

de woorden allochtoon en allochtonenliteratuur helemaal niet aan de orde zijn bij het 

beoordelen van zijn literaire productie. In het NRC-Handelsblad zei hij hierover het volgende: 

Een Franse schrijver is iemand die in het Frans schrijft, een allochtone schrijver is 

iemand die in het Allochtoons schrijft en een Nederlandse schrijver schrijft in het 

Nederlands (Bouazza in Anbeek 1999, 339) 

Toch verwerpen niet alle multiculturele schrijvers zo radicaal als Bouazza de outsiderpositie 

en het etiket van de multiculturele schrijver. Zo vormt in Vrouwland van Lamrabet het 

migrantenthema het hoofdmotief en geeft ze in interviews vaak te kennen dat haar 

‘Marokkaanse achtergrond […] een stuk van […] [haar] schrijverschap [is]’ (Vermeulen 

2009a, 292). Haar literaire aspiraties vallen deels samen met de behoefte om, zoals ze zelf 
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zegt, ‘je eigen wereld [te] vervolledigen, je wil jezelf een beetje heruitvinden of aanvullen’ 

(Vermeulen 2009a, 292). ‘Ik kan niet zeggen dat mijn werk steeds volledig autobiografisch is, 

maar vanuit de situaties waarmee ik geconfronteerd word voel ik me persoonlijk 

aangesproken om bepaalde toestanden literair uit te werken’ (Vermeulen 2009a, 292). Haar 

werk is sterk maatschappelijk geladen en dat komt deels door haar multiculturele achtergrond, 

die ze niet beschouwt als losstaand van haar schrijverschap, zoals Bouazza. Integendeel, het is 

de motor van haar literaire productie. In het volgende hoofdstuk onderwerp ik het proza en de 

poëtica van Hafid Bouazza en Rachida Lamrabet aan een grondig onderzoek via de analyse 

van twee romans: Momo en Vrouwland. 
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3 HOOFDSTUK 3: Concreet: 2 casestudy’s 

3.1 Hafid Bouazza - Momo 

Tussen geboortegrond en zwerfplaats strekt zich de spiegelhal van mijn verbeelding 

uit en daar kunt u mijn reflecties vinden, u bent altijd van harte welkom. Ik heb geen 

bezoekuren. Daar treffen wij elkaar, goede lezer. Leve de ontworteling! Leve de 

thuisloosheid! Leve de ongebondenheid! Leve de verbeelding! (Bouazza 2004, 116) 

3.1.1 De schrijver 

Hafid Bouazza (°1970) is afkomstig uit een gemengd Marokkaans-Algerijns gezin en groeide 

vanaf 1977 op in de buurt van Gorinchem. Hij studeerde Arabische taal-en letterkunde. In 

1996 verscheen zijn eerste roman, De voeten van Abdullah, dat door de meeste recensenten 

verbaasd ontvangen werd omdat het ‘zich aan de clichés van emigrantenliteratuur leek te 

onttrekken’ (Anbeek 1999, 339).  De roman is een verzameling van negen korte verhalen 

waarin Bouazza speelt met vooroordelen over migrantenliteratuur en culturele clichés. Later 

verschijnen onder meer Momo (1998), Een beer in bontjas: autobiografische beschouwingen 

(2001), Salomon (2001), Paravion (2003) en Spotvogel (2009). Die voorlaatste roman is zijn 

meest geprezen werk; het boek werd in 2004 bekroond met de Gouden Uil. In 2003 viel 

Bouazza al in de prijzen voor zijn volledige oeuvre met de Amsterdamse prijs voor de 

Kunsten.  

Louwerse vat in Homeless entertainment. On Hafid Bouazza’s literary writing de 

schrijversloopbaan van Bouazza als volgt samen: 

He has grown from a trendy migrant writer to an established author with an oeuvre 

that includes short stories, novels, an autobiography, essays, literary reviews, a play, a 

libretto for a short opera, as well as translations of plays by Shakespeare and Marlowe. 

He is also active as a translator and commentator of Arabic poetry. (Louwerse 2007b, 

17) 

Louwerse brengt in haar studie een volledige en kritische analyse van het literaire werk van 

Bouazza. Ze presenteert een overzicht van de receptie van de poëzie en het proza van de 

eerste multiculturele schrijvers, en biedt een inzicht in Bouazzas poëtica. Voorts onderzoekt 

ze zijn plaats in de Nederlandstalige literaire traditie. Bovendien werkt Louwerse theoretische 

analyses uit van zijn belangrijkste publicaties.  
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Het is in elk geval duidelijk dat Bouazza een opvallend figuur is in het landschap van de 

multiculturele letterkunde. Dat is deels te wijten aan zijn originele behandeling van de taal, 

maar volgens Louwerse heeft die buitengewone positie nog twee andere oorzaken: ‘Ten eerste 

omdat zijn debuut ver af stond van het heimweeproza van sommige andere migrantenauteurs 

en ten tweede omdat hij zich met klem verzette tegen de aandacht die hem als 

“migrantenauteur” ten deel viel’ (Louwerse 2008, 46). Zijn vaak geciteerde 

onafhankelijkheidsverklaring, die ik hierboven ook aanhaalde, maakt zijn eisen duidelijk: zijn 

werk mag niet ontvangen worden als een product van de migrantenliteratuur, maar moet 

gelezen worden als een autonome literaire creatie die niets te maken heeft met de biografie 

van de schrijver.  

3.1.2 De poëtica 

Het is vooral via het essay Een beer in bontjas: autobiografische beschouwingen dat we een 

inzicht krijgen in de poëtica van Bouazza. De schrijver zelf zet hier zijn visie op het 

schrijverschap uiteen. Hij schrijft dat hij ‘nooit ofte nimmer een demografische of etnische 

identificatie in de literatuur [heeft] gezocht’ (Bouazza 2004, 77). Individualisme is een 

belangrijk begrip in de poëtica van Bouazza: de schrijver is een ‘individuele geest die unieke 

kunst voortbrengt, die nooit in dienst kan staan van het gemeengoed of het algemeen belang’ 

(Louwerse 2009b, 280). Zelf beweert Bouazza dat hij zal blijven ‘volharden in een 

individualiteit losgekoppeld van etniciteit en dat tegen de keer in’ (Bouazza 2004, 21) en dat 

hij ‘een individualist [is] die zijn geest zelf heeft ingericht’ (Louwerse 2009b, 280).  

Opvallend is de gelijkenis met de opvattingen van Willem Kloos. Deze belangrijke 

vertegenwoordiger van de Tachtigers meende dat ‘kunst de aller-individueelste expressie [is] 

van de individueelste emotie’ (Kloos in Louwerse 2009b, 280). In Een beer in bontjas. 

autobiografische beschouwingen zegt Bouazza: ‘Ik geloof heilig in de individuele expressie 

van de individuele kunstenaar. Ik geloof heilig in het persoonlijk universum dat een 

kunstenaar schept’ (Bouazza 2004, 62). De overeenkomst is treffend en bewijst dat Bouazza 

zich als auteur inschrijft in de Nederlandse literaire traditie. In de poëticale termen van 

Abrams (1953, 3-28) gaat het hier om een autonome en expressieve kunstopvatting. 
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Bouazza pleit dus voor een autonome en persoonlijke literatuur
12

 en roept zijn lezers op ‘om 

hun ogen te sluiten voor zijn achtergrond en voor de politieke en maatschappelijke discussie 

waarin immigratie zo’n grote rol speelt’ (Louwerse 2009b, 281). Toch doet hij volgens 

Louwerse ook dikwijls ‘opvallende politieke uitspraken en lijkt zijn achtergrond wel degelijk 

deel uit maken van zijn werk’ (Louwerse 2009b, 281). Louwerse merkt op dat Bouazza vaak 

openlijk op televisie vertelt over zijn persoonlijke situatie, zoals over zijn alcoholverslaving, 

en dat hij politieke kritiek ook niet schuwt. Zo schreef hij in een column dat  

Geert Wilders maar ‘een ferme uitspraak [hoeft] te doen of een voornemen [hoeft] te 

uiten of de paarden van de politiek en opinie beginnen te steigeren en te hinniken.  

Thomas von der Dunk is altijd te herkennen: dat is de merrie. De Rosinante en het 

veulentje zijn Mohammed Rabbae en Rene Danen. De pony die nog maar net heeft 

leren lopen, maar nu al wil galopperen, hobbelstrompelt er honnigjes achteraan: Tofik 

Dibi. (Bouazza 2011) 

Volgens Louwerse zijn dit soort uitspraken in strijd met de autonomistische kunstopvatting 

van Bouazza en creëert het een zekere spanning in zijn poëtica. In dat verband wijst ze ook op 

het ironische aspect van Een beer in bontjas: autobiografische beschouwingen: Bouazza 

verdedigt in het boek de autonomie van de literatuur, maar hij voert zijn betoog aan de hand 

van autobiografische schetsen. Met andere woorden: ‘hij schrijft een essay waarin zijn 

persoonlijke geschiedenis uitvoerig aan bod komt als onderdeel van een pleidooi voor het 

veronachtzamen van de persoonlijke geschiedenis van de auteur’ (Louwerse 2009b, 284).  

Toch is er, als je het expressieve aspect van Bouazzas poëtica in gedachten houdt, helemaal 

geen sprake van een spanning tussen zijn kunstopvatting, publieke uitspraken en literair werk. 

Het persoonlijke in zijn uitlatingen over zijn privéleven, alsook het particuliere in Een beer in 

bontjas: autobiografische beschouwingen is net de uitdrukking van de individuele dimensie in 

Bouazzas kunstopvatting. Zijn politieke kritiek beperkt zich ook tot expressieve kritiek en is 

wars van enig maatschappelijk engagement; het is in dit opzicht bovendien significant dat hij 

ze neerpent in columns en niet in zijn literair werk. Louwerse wijst op een paradoxale 

                                                           
12

 In Een beer in bontjas: autobiografische beschouwingen  meent hij onder meer dat ‘literatuur […] zijn 

autonomie nodig [heeft]. […] Literatuur is er niet voor om je cultureel te identificeren of te profileren. De rest is 

folklore en heeft met literatuur niets te maken.[…] Een schrijver bepaalt in de literatuur niet zijn 

maatschappelijke, maar zijn artistieke positie. Maatschappelijke problemen hebben maatschappelijke 

oplossingen nodig’ (Bouazza 2004, 68-69). 



52 

 

spanning in de poëtica van de schrijver terwijl zijn poëtica die spanning net verklaart en 

opheft. 

Het lijkt er wel op dat Bouazza zich enigszins bewust is van de verwachtingen die zijn lezers 

hebben van een multiculturele schrijver en dat hij op een impliciete manier gebruikmaakt van 

zijn positie als exotische schrijver in de Nederlandstalige letterkunde. Bouazza speelt echter 

een subtiel spel met de verwachtingen van zijn lezers, een spel dat ‘hij zelf “het spel van 

misleiding” noemt’ (Louwerse 2009b, 282). Het is ‘aan de ene kant de lezer prikkelen tot een 

migrantenlezing en die aan de andere kant radicaal uitsluiten en laten mislukken’ (Louwerse 

2009b, 282). Of: ‘het aan de ene kant ontkennen van de relevantie van specifieke persoonlijke 

of politieke omstandigheden en het aan de andere kant gebruik maken van de verwachtingen 

die over zijn werk bestaan’ (Louwerse 2008, 47). De roman Momo, die ik in het volgende deel 

bespreek, is een mooie staaltje van dit spel.  

Het oeuvre van Bouazza kan volgens Louwerse samengevat worden ‘als een pleidooi voor 

onvoorwaardelijke vrijheid. Vrijheid in de vorm van het autonome kunstenaarschap los van 

culturele achtergrond, maatschappelijke verantwoordelijkheid of lezersverwachting’ 

(Louwerse 2009b, 285). En hoewel Bouazza pleit om schrijvers te benaderen zonder aandacht 

voor de ‘topografische bochel’ (Bouazza 2004, 15), toch speelt migratie in die drang naar 

vrijheid een grote rol. Want, zo schrijft Bouazza in zijn poëticaal essay:  

Niet elke immigratie breekt het hart in twee. Zij verruimt ook de velden van de geest. 

Wat immigratie mij heeft geleerd, is niet het belang van je wortels, maar het totale 

onbelang van etnische wortels om tot wasdom te komen. Ik geloof in het belang van 

zelfontplooiing; een karakter wordt mijns inziens gevormd door de eigen inspanningen 

en niet door een band met deze of gene grond, want grond bestaat uiteindelijk uit rulle 

stof. (Bouazza 2004, 22-23) 

Bouazza streeft met andere woorden naar een onvoorwaardelijke persoonlijke vrijheid waarbij 

hij zich verzet tegen elk sociaal, cultureel en politiek label. Elke classificatie ‘suggereert 

immers homogeniteit en reductie en slaat een deuk in de individualiteit die door Bouazza zo 

gekoesterd wordt’ (Louwerse 2008, 58). Op deze manier dwingt hij zijn lezers om na te 

denken over vooroordelen, literaire verwachtingen en culturele clichés. Zo zorgt hij er voor 

dat zijn werk zich niet beperkt tot het louter esthetische en dat de opvatting van l’art pour 

l’art niet van toepassing is op zijn literaire productie. En dat is volgens Louwerse precies de 
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reden ‘waarom zijn spel vaak misleidt en verwart, maar bovenal boeit en vermaakt’ 

(Louwerse 2004, 58). 

3.1.3 Het boek: Momo 

3.1.3.1 Thematiek, personages, setting en plot 

Momo is een opmerkelijke roman, zowel binnen het oeuvre van Bouazza als binnen het 

domein van de volledige Nederlandstalige multiculturele letterkunde. Dat komt vooral door 

de thematiek, de setting, de verhaalconstructie en het taalgebruik. Tot in 1998, het jaar waarin 

de roman verscheen, waren volgens Louwerse de meeste multiculturele schrijvers ‘focused on 

their specific position within Dutch society or [they] used their “other” or original country as 

a backdrop for their writing’ (Louwerse 2007b, 126). Bouazza introduceerde met de roman 

Momo iets nieuws: het verhaal is namelijk ‘entirely set in an unmistakably emphatically 

Dutch environment with no apparent references to the background of the writer’ (Louwerse 

2007b, 127). Dat is niet alleen opmerkelijk binnen het domein van de multiculturele 

letterkunde, maar ook binnen zijn eigen oeuvre als je weet dat al zijn andere verhalen zich 

‘bijna allemaal in Marokko [afspelen]’ (Anbeek 1999, 339).  

Het boek Momo lijkt dan ook op het eerste gezicht ‘über-Hollands’ (Louwerse 2009b, 283) 

door de volledige afwezigheid van verwijzingen naar de exotische achtergrond van de auteur. 

Toch zijn er in de roman enkele elementen aanwezig die doen vermoeden dat Bouazza ook 

hier weer zijn spel van misleiding uitvoert: hij speelt een spel met zijn lezers door ‘een 

migrantenlezing ver van zich te houden en toch de lezer te prikkelen om een dergelijke 

interpretatie te onderzoeken’ (Louwerse 2008, 53).  

Het verhaal van Momo is kort en makkelijk na te vertellen: Momo is een kleine jongen die als 

enig kind samen met zijn ouders in het door en door Nederlandse dorpje Herfsthoven woont. 

De vertelde periode loopt van de geboorte van Momo tot aan zijn eerste jaar op school, 

wanneer hij een korte trip met zijn klas maakt. Het jongetje is een merkwaardig kind: hij is 

erg stil en vertoeft het liefst in zijn eigen fantasiewereld. Hij zoekt geen contact met anderen; 

zowel zijn leeftijdsgenootjes als zijn ouders hebben het raden naar wat in hem omgaat. Op het 

einde van het boek verplicht zijn moeder hem mee te gaan op schoolreis want ze hoopt dat 

Momo op die manier contact legt met zijn klasgenoten. Tijdens de trip beslist hij echter om 

van de echte wereld naar de fantasiewereld over te schakelen en verdwijnt hij, zonder dat zijn 

leerkracht en klasgenoten er iets van merken.  
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Volgens Louwerse is het ‘verhaal […] niet het opvallendste aspect aan de novelle’ (Louwerse 

2008, 52). Vooral over het taalgebruik van Bouazza valt wat te zeggen, maar daarnaast 

vertonen ook de thematiek en de setting enkele eigenaardigheden. Het verhaal speelt zich af in 

het typisch Nederlands dorp Herfsthoven, een ingeslapen oord ‘tussen twee dijken, tussen 

moer en molen, onder de waterspiegel, haha’ (Bouazza 1998, 14). Bouazza beschrijft het 

plaatsje als volgt: 

Een gemeentehuis van verweerde bakstenen en een groene molen, de kleur van sloot 

en mos (het was een economische schilder die Herfsthoven verfde), zijn er de hoogste 

gebouwen. Een plaats die de zon slechts toevallig aandoet, omdat hij nu eenmaal op 

zijn weg ligt. Onopvallend, onschadelijk, van eenvoudige komaf, niets om je druk over 

te maken. Ware het niet dat die eerste schreeuw, die vagitus, ons van alle plaatsen daar 

wekte, maar we hadden het niet voor het kiezen. (Bouazza 1998, 14) 

Op het eerste gezicht lijkt Herfsthoven een kleurloos en alledaags dorp, bewoond door 

eenvoudige mensen. Het einde van het fragment duidt echter al op de binnenkomst van een 

vreemd element: Momo wordt geboren met een luide schreeuw die iedereen in het dorp hoort. 

Naarmate het verhaal vordert, wordt duidelijk dat de jongen een excentriekeling is in 

Herfsthoven. In vergelijking met de andere kinderen is hij een buitenbeentje: 

Laat het gezegd worden: 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. Een vreemde 

schoonheid, ongrijpbaar. 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. 

(Bouazza 1998, 89) 

Niet alleen zijn uiterlijk is opvallend, ook zijn ongewone naam trekt de aandacht: Momo is 

namelijk ‘een bijnaam voor Mohammed’ (Louwerse 2008, 53). Deze vreemde naam 

contrasteert met het vertrouwde Hollandse karakter van Herfsthoven. Daarnaast wijkt het 

gedrag van Momo ook af van dat van de andere inwoners van het dorp, zoals ik reeds 

vermeldde. Het lijkt zelfs alsof hij de anderen gewoon niet ziet: ‘Onverstoorbaar spuugden de 
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twee jongens op zijn tekeningen. Toen hij opkeek, keek hij dwars door de lichtomkranste 

gestalten heen, de zon spon suiker van het rode haar’ (Bouazza 1998, 10).  

Bouazza beschrijft het gedrag van Momo met een lichtvoetig literaire taal waardoor de lezer 

het gevoel krijgt dat de jongen nooit echt helemaal aanwezig is in het dorp. Tijdens het 

verhaal verdwijnt hij ook verscheidene keren, om zich op het einde volledig, mentaal en 

fysiek, terug te trekken uit de echte wereld en zijn toevlucht te zoeken in zijn verbeelding. 

Wie iets af weet van Bouazzas poëtica, ziet het verband: zowel voor Momo als voor Bouazza 

is de verbeelding het toevluchtsoord, de plaats waar ze zich thuis voelen, zonder gebonden te 

zijn aan ‘deze of gene grond, want grond bestaat uiteindelijk uit rulle stof’ (Bouazza 2004, 

23). 

Louwerse wijst daarnaast ook op de eigenaardige vertelling: er is een mysterieus collectief 

aan het woord, dat op pagina 10 het alwetend perspectief overneemt. Bouazza geeft deze 

overgang expliciet weer met de zin ‘het wordt tijd dat wij het overnemen’ (Bouazza 1998, 

10). Louwerse meent dat deze ‘wij’ symbool kan staan voor ‘Momo’s senses, his brain, little 

spirits, birds or elves that revolve around the little boy’s head or even the manifestation of 

Momo’s vivid imagination’ (Louwerse 2007b, 131). Bouazza geeft echter nergens 

verklaringen voor de keuze voor dit wij-perspectief, waardoor de interpretatie van Louwerse 

slechts eens van de vele mogelijke interpretaties blijft. Het lijkt er in elk geval op dat dit 

collectief het enige personage is dat een gesprek kan aangaan met Momo. Terwijl de moeder 

haar zoon niet begrijpend aankijkt, zegt de verteller: ‘en dit zij haar vergeven, want zij weet 

niet van onze hilariteit achter haar hoofd, waarnaar Momo werkelijk lacht’ (Bouazza 1998, 

28).  

Zoals gezegd verlaat Momo op het einde van het verhaal de echte wereld en stapt hij over 

naar zijn verbeelding, waar hij helemaal in de greep raakt van het wij-personage. Hij geeft 

zich volledig over aan hen, aan zijn ‘little spirits, birds or elves’ (Louwerse 2007b, 131). Op 

het einde van de roman omsingelt het wij-perspectief letterlijk de kleine Momo: 

In deze grauwheid duurt het even voordat hij bemerkt dat ons gelispel in luide 

schatergalmende kwaadaardigheid is overgegaan; wij klinken en klingen hels en 

demonisch, maar nog steeds doorzichtig, in het wuivend donker vol gleeën, met 

dansend stofgewapper van onze onweerstaanbare, onbarmhartige betovering die hem, 
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net voordat hij terug wil rennen – eindelijk, eindelijk – begint te omsluiten. (Bouazza 

1998, 95) 

Is Momo  nu echt zo’n – net als Herfsthoven – oer-Hollands boek waarin Bouazza zijn 

multiculturele achtergrond van zich af gooit? Louwerse meent dat ‘Momo simultaneously 

rejects and recuperates the reading it is bound to receive as, indeed, yet another sample of 

migrant writing’ (Louwerse 2007b, 136). Bouazza speelt met andere woorden terug zijn spel 

van misleiding. Andere critici menen dat de vraag – multiculti of niet? – helemaal niet meer 

van toepassing is. Zo zegt Aleid Truijens het volgende over de roman: 

The question ‘autobiographical or not’, Moroccan or Dutch, is simply irrelevant in this 

novel. With superiority Bouazza rises above the demand to contribute to the ‘minority 

question’, to engage in the culturally correct wrestling ‘between two cultures’. His 

writing talent exceeds that claim; it finds its own way. (Truijens in Louwerse 2007b, 

134-135) 

Beide interpretaties zijn aanneembaar en de onafhankelijkheidsverklaring van Bouazza doet 

vermoeden dat de auteur meer voorstander zal zijn van Truijens’ lezing. Maar net zoals de 

poëtica van Bouazza wat dubbel is, zo komt ook zowel de autonome als de expressieve 

dimensie van Bouazzas kunstopvatting in Momo tot uiting: het taalgebruik, waar ik het later 

over heb, en de vertelling is autonoom, terwijl de verbeeldingswereld van de eenzame Momo 

expressief is.  

En hoewel het verhaal zich afspeelt in een oer-Hollands dorpje en er in de thematiek ook geen 

enkele verwijzing valt te bespeuren naar de biografische achtergrond van de auteur, toch zijn 

er enkele elementen die de lezer aanzetten tot een multiculturele lezing. Het is alsof er een 

vreemde, exotische sfeer hangt rond Momo, zonder echt te kunnen duiden hoe dit komt. Een 

aandachtige lezing laat zien dat in de roman enkele aspecten terug te vinden zijn die ik in het 

tweede hoofdstuk heb besproken.  

Momo is geen personage dat door migratie tussen twee culturen schommelt; het is een wat 

excentriek kind dat opgroeit in een Nederlands dorp. De thematiek van het verhaal heeft 

verder expliciet niets te maken met de migratieproblematiek en de verhaallijn is behoorlijk 

simpel: we volgen het leven van Momo, van zijn geboorte tot wanneer hij ongeveer zeven jaar 

is. Maar Momo heeft wel enkele opvallende eigenschappen. Door zijn uiterlijk en gedrag 

belichaamt de jongen volgens Louwerse ‘het vreemde [in Herfsthoven], alleen maakt dat 
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vreemde dit keer deel uit van het bekende’ (Louwerse 2008, 53). Hij is niet echt een 

buitenstaander in Herfsthoven, maar introduceert het onbekende in het zekere. De jongen legt 

‘het unheimliche in het gezellige Herfsthoven [bloot]’ (Louwerse 2008, 53). Bouazza heft zo 

de tegenstelling tussen bekend en onbekend op.  

In elk geval wordt de typisch Nederlandse gezelligheid van het dorpje ondermijnd en komt er 

een unheimliche en magische sfeer rond de plaats hangen. Met andere woorden: het 

polderdorp krijgt een exotisch tintje. In deze verdachte omgeving is Momo een voorbeeld van 

een zoekend personage: hij is geen figuur die tussen twee culturen hangt maar wel tussen twee 

andere polen: de echte wereld en zijn fantasiewereld. Zo lijken de constanten die ik in het 

tweede hoofdstuk toelichtte toch enigszins terug te vinden in Momo: de roman vertelt het 

verhaal van een zoekend personage dat tussen twee verschillende polen schommelt in een 

omgeving waarin magische elementen aanwezig zijn: 

Herfsthoven: draait in verschillende zomers’ gelijke livrei in ons geheugen, als die 

lamp in de kinderkamer. Schaduwen cirkelen versneld om Herfsthoven bij gratie van 

een pingpongende zon, oranje, geel, diamant, oranje, rood. De raggende diamant is 

onze favoriet. Huisnummer 103
13

 is het middelpunt. (Bouazza 1998, 30) 

Zoals ik reeds zei is de verhaallijn voor veel critici echter niet het belangrijkste onderdeel van 

Momo. De actie in de roman is beperkt en het plot vertoont een chronologische structuur. De 

fragmenten die ik tot nu toe uit het boek lichtte maken dan ook duidelijk dat de roman vooral 

interessant is op het vlak van de taalbehandeling: het is op de eerste plaats een taalexperiment, 

‘een talige overrompeling, een experiment met taal dat nog het meeste lijkt op de 

natuurbeschrijvingen van Gorters “Mei”’ (Louwerse 2008, 52). 

3.1.3.2 Taalgebruik 

De sprookjesachtige en unheimliche sfeer in het dorpje Herfsthoven wordt in de eerste plaats 

gecreëerd door Bouazzas originele taalgebruik. Louwerse (2007b) meent dat Bouazza zijn 

reputatie als woordkunstenaar met een grote voorliefde voor neologismen en archaïsmen 

reeds vestigde met zijn debuut De voeten van Abdullah (1996). Maar met Momo gaat hij 

volgens haar nog een stap verder: de auteur ‘pushes the language even further in an attempt to 

                                                           
13

 Op dit huisnummer woont Momo met zijn ouders. 



58 

 

pin down the world of the senses, the world of sound, colour and light in its various 

intensities’ (Louwerse 2007b, 128).  

Bouazza probeert in Momo met literaire taal de verbeelding van de jongen weer te geven en 

doet zo een poging om het onbeschrijfbare op papier te krijgen. Door middel van neologismen 

en archaïsmen tracht de auteur alle indrukken die de omgeving op Momo maakt uit te 

drukken; daar horen ook licht, geluid en geur bij. Het is met andere woorden een ‘attempt to 

record as precisely as possible the higly subjective information recorded by Momo’s senses’ 

(Louwerse 2007b, 132). Het geluid dat Bouazza met zijn literaire taal wil weergeven is: 

[…] een geluid dat bij zijn
14

 eenzaamheid hoort en dat zich, in verschillende schakeringen, 

verschuilt achter de schaduwen. Het ritspelt er onophoudelijk, geschuifel in doorzichtige 

doolhoven van het diffuse licht, het ruismuist en spookt er, geschuifel en geguichel achter 

en tussen de knuffelbeesten, […] (Bouazza 1998, 23). 

Het wij-personage geeft op een bepaald moment duidelijk weer wat de intentie is van de 

originele taalbehandeling: ‘We verwringen woorden om het nauwelijks definieerbare te 

definiëren’ (Bouazza 1998, 24). Het lijkt erop dat voor Bouazza niet het verhaal primeert, 

maar wel de taal, die hij manipuleert en kneedt in de hoop er de verbeelding en zintuiglijke 

waarnemingen van de jongen Momo te kunnen weergeven.  

De reacties op het Bouazzas taalgebruik in Momo waren bij de publicatie van het boek 

verdeeld. Jaap Goedegebuure  noemt de stijl van de auteur ‘krullentrekkerij’ (Goedegebuure 

in Louwerse 2008, 53) en Hans Goedkoop spreekt zelfs van ‘een boekje dat zijn eigen graf 

graaft. Het zoekt [namelijk] zo bevlogen naar een taal voor de zintuiglijke suggestie, dat het 

zelf geen ruimte voor suggestie overlaat’ (Goedkoop in Louwerse 2007b, 142). De positieve 

kritiek op de roman is dan weer vol lof over Bouazzas taalgebruik: Peter Jacobs spreekt van 

‘een zalige woorddronken staat […] [en] een parel van een zuiver literair karakter’ (Jacobs in 

Louwerse 2007b, 142).  

Of het nu aanslaat of niet, de grote aandacht voor het taalgebruik van Bouazza toont in elk 

geval aan dat het bijzonder is. De roman staat bol van woorden die voor de lezer onbekend 

zijn. Op het eerste gezicht lijken het neologismen, maar Louwerse (2007b) wijst er op dat de 

meeste bij nader onderzoek verouderde Nederlandse woorden zijn en dat Bouazza ook een 
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  De verteller doelt hier op de eenzaamheid van Momo. 
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aantal begrippen uit het Latijn gebruikt. Louwerse stelt ook hier weer wat onnauwkeurig vast 

dat het gebruiken van onvertrouwde woorden ‘a common strategy of migrant 

writers’(Louwerse 2007b, 143) vormt, een manier ‘to confront their reader with their 

otherness’ (Louwerse 2007b, 143). Niet alleen spreken de experimentele afdelingen van de 

autochtone Nederlandse traditie deze uitspraak tegen, maar er kan ook vermoed worden dat 

Bouazza – zijn onafhankelijkheidsverklaring indachtig – zich zou verzetten tegen een 

dergelijke classificatie. Het meest aannemelijke is dat Bouazza in Momo met taal speelt, 

zonder een kant te kiezen in de tegenstelling tussen autochtoon en allochtoon. De auteur 

gebruikt onvertrouwde woorden, maar er is geen verklarende begrippenlijst aanwezig die een 

‘othering effect’ (Louwerse 2007b, 143) creëert en bovendien zijn de woorden niet zo 

onbekend als ze lijken; ze zijn gewoon niet meer recent. Bouazza gebruikt dus woorden die 

deel uitmaken van onze linguïstisch erfgoed en bepaalt zo zijn positie in de Nederlandse 

literaire traditie. 

3.1.3.3 Positie tegenover de traditie 

Bouazza legt in interviews uit dat het taalgebruik in zijn literair werk, en dus ook in Momo, 

voortkomt ‘uit zijn bewondering voor de oudere Nederlandse literatuur, de abele spelen 

bijvoorbeeld’ (Bouazza in Anbeek 1999, 339). Anbeek geeft een voorbeeld. De woordkeuze 

in de volgende zin van Bouazza verraste hem: ‘Geledigd lag ik op mijn rug en spreidde mijn 

armen met het ebben van mijn eenzame wonne’ (Bouazza in Anbeek 1999, 339). Anbeek 

merkt op dat in Van Dale bij het woord wonne ‘litt.t.’ staat vermeld, ‘dat is literaire taal’ 

(Anbeek 1999, 339). Bouazza blijkt daarnaast ook een ‘groot liefhebber van een dichter als 

Gossaert [te zijn], die evenzeer met liefde archaïsmen in zijn poëzie opnam’ (Anbeek 1999, 

339).  

Ook in Momo zijn sporen van deze verwevenheid tussen het werk van Bouazza en de 

Nederlandstalige literaire traditie terug te vinden. In het tweede hoofdstuk legde ik al uit dat 

Bouazza in Momo teruggrijpt naar Gorter, ‘en dan vooral zijn […] natuurbeschrijvingen in 

zijn beroemdste gedicht “Mei”’ (Louwerse 2009b, 283). Bouazza bevestigt dit in een 

interview: ‘het is ook een hommage aan Gorter’ (Bouazza in Louwerse 2009b, 283). Volgens 

Louwerse geeft Bouazza door dit teruggrijpen naar Gorter niet alleen blijk van zijn 

bewondering voor de dichter, maar is het ook een bevestiging van zijn ‘poëtische 

onafhankelijkheidsverklaring’ (Louwerse 2009b, 283). Louwerse stelt hier met andere 

woorden wat paradoxaal vast dat Bouazza zich onafhankelijk verklaart door zich te voegen bij 
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de traditie van Gorter en andere Tachtigers; door zich met andere woorden net wel afhankelijk 

te verklaren. Waar Louwerse wellicht op doelt is dat Bouazza zich verzet tegen ‘extra-literaire 

verwachtingen en morele voorschriften’ (Louwerse 2009b, 283), net zoals de Tachtigers 

ijverden voor de vrijheid van de kunst. Zoals de Tachtigers ‘zich wilden bevrijden van de 

banden van de gedwongen deugdzaamheid, [zo] wil Bouazza zich bevrijden van de 

verwachting die zijn migrantenachtergrond oproept’ (Louwerse 2009b, 283).  

Dit alles maakt duidelijk dat Bouazza vertrouwd is met de Nederlandse letterkunde en zich 

aansluit bij de Nederlandstalige literaire traditie. Ondanks zijn pleidooi voor de autonomie 

van de kunstenaar, gaat een auteur als Bouazza toch niet aan het werk in een literair vacuüm: 

de onvoorwaardelijke vrijheid waarnaar hij streeft is een wat idealistisch doel en zijn werk 

voegt zich, willens nillens, in bij een traditie. Dat blijkt in zijn geval overigens meer de 

Nederlandse te zijn dan de Marokkaans-Nederlandse.  

3.2 Rachida Lamrabet - Vrouwland 

Vanuit mijn opvoeding en achtergrond kan ik in veel gevallen die sociale problematiek 

niet van me afzetten. Ik voel me verplicht daarover te schrijven. Migratie is nu 

eenmaal een heel complex en ingrijpend proces. En dan heb ik het gevoel: ja, dat 

herken ik, daar moet ik iets mee doen. De multiculturele samenleving gaat ons 

allemaal aan, maar voor mij is dat niet ver van mijn bed. (Lamrabet in Vermeulen 

2009a, 293) 

3.2.1 De schrijfster 

Rachida Lamrabet (°1970) is afkomstig uit Marokko en kwam als tweejarige naar België. Ze 

woonde eerst in Deurne, later in Borgerhout. Thuis sprak ze Tamazight, een Berbertaal, maar 

ze volgde Nederlandstalig onderwijs en publiceert ook in het Nederlands. Lamrabet volgde de 

opleiding rechten en werkt momenteel als juriste in het Centrum voor Gelijkheid van Kansen 

en voor Racismebestrijding.  

In 2006 bekroonde de organisatie Kif Kif
15

 haar korte verhaal ‘Mercedes 207’ (‘Mitien oe 

sebh’a’) en publiceerde het in de bloemlezing Kif Kif: Nieuwe stemmen uit Vlaanderen. Deze 

                                                           
15

 Kif Kif is een Belgische organisatie die strijdt tegen ongelijkheid en racisme: ze profileert zich als links-

progressief en maatschappijkritisch. De vereniging publiceert op haar website nieuws over de multiculturele 

maatschappij en organiseert al enkele jaren ‘een eigen literaire prijs, “Kleur de kunst!”, en volgt daarmee het 

voorbeeld van de El Hizjra-Literatuurprijs’ (Albdiouni e.a. 2006, 171). 
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verzameling verhalen brengt het werk van ‘nieuwe schrijvers en schrijfsters samen […] die 

kleur brengen in de Nederlandstalige letteren’ (Albdiouni e.a. 2006, flaptekst). Lamrabet 

debuteerde daarna in 2007 met Vrouwland, een boek waarvoor ze de Debuutprijs in ontvangst 

mocht nemen. Met deze roman vestigde Lamrabet zich als schrijfster in het Nederlandse 

literaire veld: haar roman werd veel besproken in de Nederlandstalige pers. Door de 

belangstelling van media en literatuurcritici kreeg ze een platform waar ze haar visie op het 

schrijverschap en op de multiculturele samenleving in Vlaanderen kwijt kon.  

Verder publiceerde Lamrabet in 2008 de roman Een kind van God en in 2009 werkte ze aan 

een toneelstuk, Belga, dat gecreëerd werd door het theatergezelschap ’t Arsenaal uit 

Mechelen. 

3.2.2 De poëtica 

Het citaat dat ik hierboven aanhaalde laat er geen twijfels over bestaan: Lamrabet is een 

schrijfster die haar schrijverschap bewust beleeft vanuit haar biografische achtergrond. Niet 

alleen door haar eigen multiculturele afkomst, maar ook door haar werkervaring als juriste in 

het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding meent ze dat ze als het 

ware enkele verhalen ‘naar […] [haar] toe […] [heeft] zien komen’ (Lamrabet in Vermeulen 

2009a, 293). Ze werd gegrepen door de ervaringen van haar cliënten en ‘had het gevoel dat 

[…] [ze] die verhalen op een of andere wijze aan de maatschappij terug moest geven’ 

(Lamrabet in Vermeulen 2009a, 293). En hoewel haar werk niet steeds volledig 

autobiografisch is, toch voelt ze zich door de omstandigheden waarmee ze geconfronteerd 

wordt ‘persoonlijk aangesproken om bepaalde toestanden literair uit te werken’ (Lamrabet in 

Vermeulen 2009a, 29).  

Terwijl Bouazza dus een autonoom-expressieve poëtica aanhangt, kan de poëtica van 

Lamrabet beter omschreven worden als expressief-mimetisch: ze drukt in haar literatuur meer 

dan eens haar eigen ervaringen uit, waarvoor ze haar inspiratie haalt uit haar directe omgeving 

of haar eigen migratieverleden. ‘Actuele thema’s zijn legio in mijn werk’ (Lamrabet in 

Vermeulen 2009a, 295), zegt ze zelf. De mimetische kant van haar poëtica kan wel 

gerelativeerd worden: haar schrijfstijl kenmerkt zich door ‘een vlotte en snedige […] [pen]. 

Soms met gevoel voor humor, soms zeer poëtisch’ (Ducal 2007). Zo is Vrouwland ook een 

zeer fantasierijk boek, met enkele aspecten die er volgens Ducal voor zorgen dat het boek 

‘iets magisch-realistisch krijgt’ (Ducal 2007). Door deze magische elementen in het werk van 
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Lamrabet kan de mimetische dimensie ervan in twijfel getrokken; ik vermeld ze toch omdat 

de schrijfster in interviews en debatten meer dan eens duidelijk maakt dat ze vertrekt vanuit 

haar eigen ervaringen, die ze dan literair bewerkt. Verschillende uitspraken van haar 

bevestigen dit: 

Ik denk dat het vooral door mijn werk is dat ik juist een aantal zaken op papier kan 

zetten. Hetgeen je in de realiteit meemaakt vindt zijn weerslag in hetgeen dat je 

schrijft. (Lamrabet in Nicolas 2008) 

Voor mij is het belangrijk dat literatuur een link heeft met de realiteit; dat hetgeen je 

schrijft ook ergens over gaat. Wat me nu bezighoudt is samenleven, (on)gelijkheid en 

de positie van bepaalde minderheidsgroepen in de samenleving omdat ik dat ook 

beleef. Ik behoor zelf tot een minderheidsgroep en wil dit ook eens toelichten. 

(Lamrabet in Nicolas 2008) 

Op deze manier vertrekt haar literatuur altijd vanuit de gebeurtenissen uit de echte wereld, die 

ze literair beschrijft en zo opneemt in haar expressieve vertelwereld.  

Ondanks het expressieve aspect van haar poëtica en de duidelijke connectie met haar 

multiculturele achtergrond, voelt Lamrabet zich ook niet comfortabel met het etiket 

allochtone auteur. Op een debat rond ‘Literatuur en interculturaliteit’ op 9 november 2010 op 

de Boekenbeurs van Antwerpen klaagde Lamrabet gefrustreerd over haar positie in de 

literaire wereld. Uitgeverijen halen haar binnen als een ‘witte raaf met een vreemd klinkende 

naam’ (Bogaerts 2010), om haar te bombarderen tot een allochtone schrijfster die werkt rond 

thema’s als migratie en identiteit. Bovendien halen de uitgeverijen dikwijls multiculturele 

schrijvers binnen ‘vanuit een verkeerd begrepen wenselijkheid’: ze halen vreemde namen en 

thema’s op ‘als kleuren om mee te pronken’ en niet omdat ‘het de Vlaamse literatuur sterker 

kan maken’ (Van Imschoot in Bogaerts 2010).  

Lamrabet vraagt zich in het debat in Antwerpen daarnaast openlijk af of de letterkundige 

realiteit wel zo binair is en of er eigenlijk een opdeling kan gemaakt worden in soorten 

auteurs. Een dergelijke classificatie veronderstelt volgens haar altijd een afdeling die 

mainstream is en een afdeling die dat niet is. De multiculturele auteurs komen in dat tweede 

vak terecht en worden zo achtergesteld en gestigmatiseerd, terwijl ze net hetzelfde doen als 

hun mainstream-collega’s: literatuur schrijven. 
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Lamrabet heeft er, in tegenstelling tot Bouazza, geen problemen mee om als spreekbuis van 

de Vlaamse allochtonen naar voren te komen, maar ze wil wel dat aan haar stem eenzelfde 

waarde wordt toegekend als aan die van autochtone schrijvers. Enig maatschappelijk 

engagement in haar literatuur is haar dan ook niet vreemd. Ze wil de mensen ‘verlossen van 

vooroordelen. En als ze met elkaar in contact komen, als ze met elkaar spreken dan helpt dat’ 

(Lamrabet in Vermeulen 2009a, 295). Op deze manier wil ze de tegenstelling tussen 

autochtoon en allochtoon vervangen door een meer flexibele opvatting van de notie identiteit: 

Wat is een echte Marokkaan? Wat is een echte Belg? Dat zijn zo van die zwart-wit 

vragen. We moeten gewoon soepeler omgaan met onze identiteit. Dat is nodig. We 

moeten ons ook meer fixeren op wat we gemeen hebben in plaats van constant naar de 

verschillen te kijken. België is voor mij mijn land. Ja, dat is zeker mijn land hier. We 

moeten de mensen niet vastpinnen op waar ze vandaan komen. Ik wil zelf het gevoel 

hebben een waardige burger te zijn in en voor dit land. (Lamrabet in Vermeulen 

2009a, 293) 

Lamrabet wil de multiculturele samenleving op een genuanceerde manier opnemen als 

grondstof voor haar literair werk. Volgens haar is het normaal dat multiculturele verhalen als 

die van haar opkomen in het Nederlandstalige literaire veld en representeren ze helemaal niets 

vreemds: de realiteit van de globalisering zorgt er voor dat de opkomst van multiculturele 

verhalen een logisch fenomeen is. De schrijfster meent dan ook in Vrouwland geen zogeheten 

allochtone thematiek aan te kaarten, maar een ‘hedendaags, relevante, Belgisch en Europese 

thematiek’ (Lamrabet in Bogaerts 2010). Volgens Lamrabet is multiculturele literatuur dus 

geen exotisch fenomeen dat apart zou moeten worden behandeld naast de zogeheten 

autochtone letterkunde. Integendeel, door de evolutie van onze samenleving hebben 

multiculturele auteurs zich de Belgisch en Europese identiteit al deels toegeëigend en is de 

multiculturele literatuur een volwaardig onderdeel van de Nederlandstalige letterkunde.  

Op deze manier vult het werk van Lamrabet een leemte op in de Vlaamse literatuur, die op het 

vlak van de aanwezigheid van multiculturele auteurs nog een grote achterstand vertoont 

tegenover het Nederlandse literatuurlandschap. Tom Van Imschoot, redacteur bij het 

tijdschrift voor kunst en kritiek rekto:verso, schat de waarde van de literaire productie van 

Lamrabet als volgt in: 
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De waarde van haar werk, dat de problemen van identiteit en gemeenschap in migratie 

behandelt, is niet (of niet alleen) dat het de invulling van een lacune is waar een 

politiek-correcte meerderheid van de Vlaamse literatuur al lang op zit te wachten, om 

nu ‘verrijkt’ (lees: met een gesust geweten) tot de orde van de dag te kunnen overgaan. 

Zijn waarde is dat het, uiteraard door zijn onderwerp (maar zonder daaraan exclusief 

gevonden te zijn), op de zelfvoldane vrijblijvendheid wijst waaraan een meerderheid 

van de Vlaamse literatuur vandaag lijdt. In die zin leest het zelfs als een appel aan het 

adres van de meerderheid om zich af te vragen waarom, voor wie en waarover ze nog 

spreekt. (Van Imschoot 2009) 

3.2.3 Het boek: Vrouwland 

3.2.3.1 Thematiek, personages, setting en plot 

In Vrouwland vertelt Lamrabet een verhaal vanuit het perspectief van vijf verschillende 

personages, wier levensverhalen zich met elkaar verstrengelen door middel van een brief die 

de laatste schrijft: Mara, Faïza, Marwan, Abdelkader en Younes. De vertelling opent met een 

scène die het verloop van de rest van het boek bepaalt: Younes, ‘een afgestudeerde 

universitair zonder toekomstperspectief’ (Ducal 2007) uit Marokko wordt tijdens de vakantie 

verliefd op Mariam, een jonge vrijgevochten Marokkaanse vrouw die in België woont. De 

twee ontmoeten elkaar als Mariam, die zichzelf de Westerse naam Mara heeft gegeven, in de 

zomervakantie naar Marokko afreist. Mariam belooft er voor de grap met hem te trouwen. Als 

ze na haar terugreis niets meer laat horen, besluit Younes zijn liefde achterna te gaan en de 

oversteek naar Europa te wagen. Hij schrijft haar ook een brief, op de achterkant van zijn 

universitair diploma. Dat is toch niets waard: naast zijn liefde voor Mariam is het ook de 

uitzichtloze situatie in zijn geboorteland die hem doet vluchten. Marokko was voor hem: 

Een land dat zijn jeugd geen toekomst kon bieden, een land dat de dromen van zijn 

jongeren in de kiem smoorde. 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. (Lamrabet 2007, 12) 

Younes overleeft de tocht over zee niet. Hij slaagde er echter in de brief voor Mariam te 

overhandigen aan een andere vluchteling die de schipbreuk wel overleefde. 
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Ik zal haar antwoord nooit kennen, dacht hij toen hij zich volledig overgaf aan het 

water, dat hem welwillend wiegde en zacht streelde terwijl hij dieper en dieper zonk. 

[…] ’s Nachts had de zee haar slachtoffers achteloos achtergelaten op het strand, als 

een verwend kind dat haar speelgoed weggegooid had omdat het nieuwe eraf was, 

omdat het haar verveelde. (Lamrabet 2007, 25) 

De metgezel aan wie Younes de brief gaf, overhandigt de brief aan Mariam. Zij heeft 

ondertussen volledige afstand genomen van haar familie en gemeenschap en ze wil enkel nog 

Mara genoemd worden. Ze zet haar redenen hiervoor uiteen in een scherp betoog: 

[…] wanneer je echt vrij wilt zijn, [zijn] familiebanden en godsdienst niet echt 

bevorderlijk […] 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. 

(Lamrabet 2007, 89) 

Mariam krijgt de brief in handen en dit gooit haar levensstijl, die gericht is op het Westen, 

helemaal overhoop. De brief van Younes is, naast een verklaring van zijn liefde, ook een 

herinnering aan haar verleden, haar afkomst en haar identiteit die ze achterliet. Aanvankelijk 

probeert Mariam de brief te vergeten en verder te gaan met haar Westerse leven, maar al vlug 

krijgen zij en de andere personages dromen waarin Younes zijn oude liefde terugroept naar de 

plaats waar hij aanspoelde. Zo begint de grote reis terug van Mariam, ‘zowel de reële als de 

spirituele’ (Ducal 2007). Samen met haar broer Marwan, die in de criminaliteit is verzeild 

geraakt, en Abdelkader, een neef van Younes, trekt Mariam naar de plek waar Younes’ 

lichaam was aangespoeld. Het verhaal eindigt met een bezoek van Mariam aan het graf van 

Younes. Vrouwland heeft op deze manier een open einde; Lamrabet vertelt namelijk niet hoe 

het verder gaat met Mariam. Dat is volgens Ducal één van de sterke punten van dit boek:  

Mara’s reis is een keten van ervaringen, confrontaties en vreemde vaststellingen, maar 

die leiden niet tot conclusies. Deze roman is geen statement, maar een avontuur. Wat 

dat avontuur in het personage aanricht blijft in hoge mate suggestief en vatbaar voor 

interpretatie. (Ducal 2007) 

De opvattingen van de personages in Vrouwland zijn erg verschillend: zo heb je aan de ene 

kant Mariam, een vrijgevochten vrouw die ‘wil kiezen tussen Europa en Marokko’ (Lamrabet 
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in Vermeulen 2009a, 294). Lamrabet modelleerde haar als ‘een synthese van bepaalde 

publieke figuren, van enkele allochtone vrouwen die een rol spelen in de politiek bijvoorbeeld 

en die resoluut opteren voor een westerse levensstijl. Die dames pleiten soms voor een 

complete tabula rasa van hun eigen culturele achtergrond’ (Lamrabet in Vermeulen 2009a, 

294). Maar Mariam komt in de roman tot inzicht en beseft dat ze, ondanks de afwijzing van 

haar afkomst en haar naamsverandering, ‘blijft […] gepercipieerd [worden] als een 

vreemdelinge’ (Lamrabet in Vermeulen 2009a, 294). Ze beschouwt haar Marokkaanse 

achtergrond ‘als incompatibel met het Westen’ (Lamrabet in Vermeulen 2009a, 295) en is 

hierdoor in feite ‘het slachtoffer van die hele zwart-witmentaliteit’ (Lamrabet in Vermeulen 

2009a, 295). In dit verband past de oproep van Lamrabet tot een meer flexibele opvatting van 

het begrip identiteit.  

Mariam staat daarnaast ook symbool voor ‘een bepaald soort individualisme’ (Lamrabet in 

Vermeulen 2009a, 295): individualisme neemt namelijk volgens Lamrabet een belangrijke 

plek in de Europese samenleving in, waardoor je de vrijheid krijgt om dingen te doen waar je 

zelf achter staat. Maar door datzelfde individualisme leven mensen, volgens Lamrabet, ook 

‘als eilandjes naast elkaar’ (Lamrabet in Vermeulen 2009a, 295). Daartegenover staat dan wel 

dat je in Marokko ‘in de collectiviteit [wordt] gegooid, […] dat je meer door die collectiviteit 

wordt gecontroleerd. En dat is een minder fraaie kant van die cultuur’ (Lamrabet in 

Vermeulen 2009a, 295). Op het einde van het verhaal stelt Mariam nogal radicaal dat er maar 

twee keuzes zijn in het leven tegenover je afkomst: ‘verzet of berusting’ (Lamrabet 2007, 

236). Lamrabet zegt hierover dat Mariam ‘dacht door zich hard te verzetten tegen alles en 

iedereen, dat ze gewoon zou zijn wie ze is. Door de reis vraagt ze zich af of dit wel zo is’ 

(Lamrabet in Nicolas 2008). Je kan je afvragen of Mariams verzet de juiste vorm aanneemt en 

of het nu eigenlijk iets heeft opgeleverd. Mariam laat op het einde van Vrouwland de vraag 

vallen: ‘Maar maakte het werkelijk iets uit?’ (Lamrabet 2007, 236).  

Aan de andere kant voert Lamrabet ook personages op die aanhangers zijn van de islam, zoals 

Abdelkader. Hij meent dat ‘als een vrouw geen schaamte meer kent en zich begint te 

gedragen als een vent, […] het einde [dan] niet ver meer [is]’ (Lamrabet 2007, 83). Voor hem 

is België Vrouwland – vandaar ook de titel van de roman: ‘Daar is zij de baas en jij de 

schmet, de loser’ (Lamrabet 2007, 31). Naast Mariam en Abdelkader zijn nog andere 

personages terug te vinden in Vrouwland die op het vlak van religieuze overtuiging tussen 
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deze twee uitersten schommelen. Het resultaat is een bonte mengeling van opvattingen die 

zich op een gespannen manier tot elkaar verhouden. 

Deze wisselwerking tussen de verschillende standpunten van de personages ‘heeft geleid tot 

het structurerende principe van de windroos’ (Lamrabet in Vermeulen 2009a, 295). 

Vrouwland is namelijk ingedeeld in vijf grote delen waarin telkens een personage aan een 

windstreek gekoppeld wordt. Het is opmerkelijk dat Lamrabet tweemaal het Westen opneemt 

als structurerend element: de ene keer vanuit het perspectief van Younes, de andere keer 

vanuit het perspectief van Mariam. Hierdoor verstoort ze enigszins het structurerende aspect 

van de windroos maar brengt ze ook de personages Younes en Mariam samen in dezelfde 

windrichting, het Westen, die blijkt te staan voor toekomst en liefde. Lamrabet verbindt 

namelijk ‘het Oosten […] aan het verleden en de grootse verhalen, het Noorden aan het grote 

niets, het Westen aan de toekomst en de liefde. In dit discours staat het Zuiden voor het nu en 

de zwarte ellende’ (Lamrabet in Vermeulen 2009a, 295). Lamrabet introduceert op deze 

manier een verbrokkelde structuur, waarin telkens andere personages hun versie presenteren 

van hetzelfde verhaal. Toch houdt ze enigszins een chronologische verhaallijn aan waardoor 

het experiment zich beperkt tot een fragmentering van gezichtspunten. De schrijfster koos 

deze structuur in dienst van de thematiek: de personages zitten geklemd tussen verschillende 

windstreken. De dynamiek waarmee Lamrabet afwisselt tussen de verschillende 

windrichtingen kan dan ook gekoppeld worden aan de beweging van de personages tussen 

Marokko en België, zowel fysiek als mentaal. Ducal (2007) geeft nog een andere verklaring 

voor de windroos als structurerend element: zoals de vier windrichtingen ieder op zich staan 

en zich verbinden tot de windroos, zo worden de levens van de verschillende personages door 

de brief van Younes aan elkaar gekoppeld. 

Mariam is een voorbeeld van een zoekend personage dat lijdt aan het twee-culturen-probleem: 

haar twee verschillende namen onderstrepen die houding. Ze wil zich onttrekken aan haar 

Marokkaanse afkomst en identiteit, maar komt tegelijkertijd tijdens haar reis tot het besef dat 

die achtergrond een belangrijk element van haar persoonlijkheid is dat ze niet kan ontlopen. 

Ook haar Belgische vriend Peter wil haar dit doen inzien: ‘[…] je bent ook een etnie en een 

kleur, niet? Wat is daar slecht aan?’ (Lamrabet 2007, 128). Wanneer haar familieleden haar 

opzoeken in België slaat de twijfel soms toe: 

Ze was hier nu eenmaal en ze zou zich niet laten overrompelen door dat rotgevoel dat 

haar soms overviel. Dat gevoel dat haar heel klein en nederig maakte. Zo nederig dat 
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ze soms overwoog om gewoon naar huis terug te gaan, terug naar haar ouders, haar 

wijk. Op haar schreden terug te keren en alles op te geven. Alsof ze nooit de deur 

achter zich had dichtgetrokken. (Lamrabet 2007, 118) 

Mariam geeft echter niet toe aan de twijfel en geeft haarzelf gelijk, ‘gelijk om geen zin te 

hebben voortdurend een uitputtende strijd te leveren voor datgene wat een paar straten verder 

al zeer lang vanzelfsprekend was’ (Lamrabet 2007, 118). Haar opvattingen botsen met die van 

haar ouders en familie, maar volgens Mariam is haar verzet de enige manier om haar vrijheid 

te verkrijgen. Langzamerhand beseft ze echter dat ze door het streven naar vrijheid niets meer 

heeft om op terug te vallen. 

Vrouwland speelt zich af op twee plaatsen die vooral betekenis krijgen door hun onderling 

contrast: het Marokkaanse dorpje waar Younes leefde en de stad Antwerpen, waar Mariam de 

vrijheid nastreeft en zich wil ontdoen van haar Marokkaanse achtergrond. Mariam zegt 

hierover dat ‘die andere wereld
16

, waarin zij gelijk had, en de wereld van haar ouders, haar 

wijk en de bewoners ervan […] lichtjaren van elkaar verwijderd [waren]’ (Lamrabet 2007, 

118). Haar zoektocht tussen beide culturen en de spanning tussen de Europese Mara en de 

Marokkaanse Mariam kan gezien worden als het basismotief van Vrouwland.  

Lamrabet schuwt daarnaast het magische element niet. Mariam staat eerst erg angstvallig 

tegenover de terugreis naar Marokko, maar door de terugkerende dromen waarin Younes haar 

bij hem roept, overweegt ze toch om de tocht te ondernemen: ‘Nacht na nacht verscheen hij in 

haar dromen, tot ze hem zelfs overdag niet uit haar hoofd kon zetten’ (Lamrabet 2007, 96). 

Dat de andere personages uit het boek dezelfde droom beleven, trekt haar volledig over de 

streep om terug naar Marokko te reizen. Daarnaast is er ook het personage Faïza, een meisje 

uit Younes’ dorp dat altijd al een oogje had op de jongen en nu wil trouwen met de dode 

Younes. Door het voorkomen van de droomsequens en andere betoverende elementen 

beweert Ducal, zoals gezegd, dat het boek iets ‘magisch-realistisch krijgt’ (Ducal 2007). De 

droombeelden botsen op het eerste gezicht met de intentie om de realistische complexiteit van 

migratie weer te geven, maar ze verlenen de roman wel een heel aparte stijl. 

                                                           
16

 De verteller verwijst hier naar de Europese samenleving. 
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3.2.3.2 Taalgebruik 

In verschillende besprekingen van Vrouwland wordt Lamrabets taalgevoel uitermate positief 

geëvalueerd. Vele critici menen dat de schrijfster al duidelijk haar eigen stempel drukte op het 

taalgebruik, wat opmerkelijk is voor een debuterende multiculturele schrijfster. Volgens Van 

Win ‘neigen [haar zinnen] naar een milde vorm van poëzie en […] schept [ze] tederheid met 

het mededogen dat ze voor elk van haar personages voelt (de junk, de conservatief, het vrije 

vrouwtje)’ (Van Win 2007). Haar verhaal leest inderdaad erg vlot, doet door de woordkeuze 

wat zweverig en poëtisch aan en staat bol van de beeldspraak en de beschrijvingen van scènes 

die blijven hangen. Ik geef enkele voorbeelden: 

Ze vergeleek ze graag met slachtoffertjes van een vreselijke milieuramp. […] 

Zeevogels die in een immense zwarte vlek terechtgekomen waren en die alleen maar te 

redden waren als ze een voor een losgeweekt zouden worden van die 

onoverzichtelijke, onoverkomelijke koek waar ze allemaal in vastzaten. (Lamrabet 

2007, 130) 

Ik heb op een dag al mijn dromen laten gaan. / Opende een raampje en liet ze eruit. / 

Liet ze wegvliegen. / Als vlinders in de mafste kleuren en maten. Ze kwamen gebald en 

wazig naar buiten en verspreidden zich, doken dartel en gretig in het blauw. 

(Lamrabet 2007, 109) 

Ze werd een ziel die samenvloeide met de zielen van de doden. Ze werd onderdeel van 

een stroom die al die tijd op haar had gewacht om naar de uitgedroogde rivier te 

vloeien. (Lamrabet 2007, 47) 

Daarnaast valt ook op dat Lamrabet speelt met de typografie en verschillende tekstsoorten: zo 

last ze in het begin van het verhaal een schuingedrukte brief in, komen er vele woorden uit het 

Tamazight in het multicultureel cursief voor en last ze ook de oproep van de muezzin tot het 

gebed in. Nog een andere belangrijk element van Lamrabets behandeling van de taal is 

humor, want ‘humor helpt bepaalde problemen op een luchtige manier aan te kaarten. Die 

zelfrelativering is nodig in een multiculturele samenleving’ (Lamrabet in Vermeulen 2009a, 

296). Volgend fragment is een duidelijk voorbeeld van de milde, zelfrelativerende humor die 

Lamrabet hanteert in haar roman: 

‘De Kitab Al-Madjisti is de Arabische vertaling van het werk van Ptolemaeus, onder 

meer diens Tetrabiblos over astrologie. En volgens die werken is het belangrijk om na 
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te gaan of de afreisdatum voor een buitenlandse reis onder een gunstig gesternte valt. 

[…]’ ‘En zonder meer geloof jij in die hocus pocus?’ (Lamrabet 2007, 154) 

Vrouwland is met andere woorden een debuut waarin Lamrabet blijk geeft van een  eigen 

taalgebruik, dat enkele kenmerken vertoont die ik in het tweede hoofdstuk heb aangehaald. 

3.2.3.3 Positie tegenover de traditie 

Lamrabet laat nergens in een interview blijken dat de autochtone Nederlandstalige literaire 

traditie een inspiratiebron voor haar werk was en in haar werk zijn daar ook geen sporen van 

terug te vinden. In Vrouwland verwijst ze zelfs expliciet naar enkele elementen uit de 

Marokkaanse cultuur. Zo verwijst ze naar de wetenschappelijke ontdekkingen van de 

Arabieren in de astronomie. In een interview zegt de schrijfster dat ze dit soort verwijzingen 

niet invoegde met een didactisch doel: ze had het gewoon nodig om een personage vorm te 

geven: ‘Marhuan had gewoon iets nodig om zich aan op te trekken en dat kon perfect door 

terug te grijpen naar oude Arabische geleerden die eeuwen geleden de sterren reeds 

bestudeerden’ (Lamrabet in Nicolas 2008). Daarnaast vindt ze ook dat het beeld van 

Arabieren en moslims veel te eenzijdig is en wil ze, door elementen van de Marokkaanse 

cultuur aan te kaarten, de rijkdom van hun traditie in verf zetten omdat naar haar gevoel ‘het 

positieve […] te weinig belicht [wordt]’ (Lamrabet in Nicolas 2008). In het vorig onderdeel 

vermeldde ik al het fragment waarin Lamrabet verwijst naar de Arabische astronomische 

werken, een verwijzing die gekruid wordt met haar milde humor.  

Daarnaast vermeldt Lamrabet in Vrouwland gedichten van Khalil Gibran, een Libanese 

dichter die het grootste deel van zijn leven in de Verenigde Staten doorbracht. Hoewel het 

hier dus niet om een verwijzing gaat naar een aspect van de Marokkaanse literatuur, is er toch 

wel een verband te bespeuren met de Arabische traditie: Gibran is namelijk een dichter die in 

de Arabische wereld een grote bekendheid geniet. In Vrouwland zijn dus vooral elementen uit 

de Arabische traditie aanwezig, een sfeer die versterkt wordt door het toevoegen van woorden 

uit het Tamazight in een multicultureel perspectief.  

Op deze manier neemt Lamrabet een andere positie in als schrijver dan Bouazza: het 

migrantenthema is het hoofdmotief in Vrouwland en ze schuwt bovendien geen expliciete 

verwijzingen naar de Arabische cultuur. Ze geeft zelfs ten volle toe dat ‘die Marokkaanse 

achtergrond […] een stuk van […] [haar] schrijverschap is’ (Lamrabet in Vermeulen 2009a, 

292). Ze staat dus veel minder sterk geworteld in de Nederlandstalige literaire traditie dan 
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Bouazza. Toch verzet Lamrabet zich tegen het etiket allochtone schrijfster.  Een en ander doet 

vermoeden dat ze zich wel zou kunnen verzoenen met de titel van multiculturele schrijfster: 

haar literatuur staat niet volledig los van de Nederlandstalige literaire traditie en volgens 

Lamrabet is de multiculturele literatuur die zij schrijft een onderdeel van de multiculturele 

maatschappij waarin onze samenleving geëvolueerd is. Het ontstaan van Lamrabets literatuur 

is op deze manier te situeren in onze Westerse (multi)culturele traditie, en niet die van een 

andere windrichting.  
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4 HOOFDSTUK 4: Het institutionele aspect 

4.1 Uitgeversstrategieën 

De geleidelijke opkomst van de multiculturele schrijvers was ook bij verschillende 

uitgeverijen in het oog gesprongen: zij zagen ‘vrij snel […] brood in deze nieuwe schrijvers’ 

(Brems 2006, 670). In 1980 merkte Martin Ros in Boekblad al op dat ‘een bemoedigend 

aantal fondsen […] ten onzent thans bezig [is] Afrikaanse, Caraïbische en andere 

derdewereldauteurs in vertaling te introduceren’ (Ros in Kuitert 1999, 355). Met fondsen 

verwees Ros hier naar grote uitgeverijen zoals Meulenhoff, maar ook ‘de gespecialiseerde 

uitgeverijen In de Knipscheer, Corrie Zelen […], waar de niet-westerse literatuur rijkelijk was 

vertegenwoordigd’ (Kuitert 1999, 355).  

Zo had In de Knipscheer, opgericht in 1976, ‘zich gespecialiseerd in etnische en 

derdewereldliteratuur in Nederlandse vertaling, met daarnaast Surinaamse literatuur van onder 

anderen Astrid Roemer en Edgar Cairo en van Indische auteurs van de tweede generatie’ 

(Brems 2006, 670). De opkomst van dergelijke uitgeverijen moet echter geplaatst worden in 

de toenmalige context: ‘de jaren zeventig en begin jaren tachtig waren het tijdperk van de 

linkse bewegingen en alternatieve levenswijzen […]’ (Kuitert 1999, 355) en In de Knipscheer 

was dan ook het typisch voorbeeld van een uitgeverij ‘die met politiek-idealistische motieven 

een stem wilde geven aan vreemde culturen en aan bevrijdingsbewegingen uit de derde 

wereld’ (Brems 2006, 670). Zo werd de uitgeverij opgericht met de volgende reden, zoals 

vermeld wordt in de eerste catalogus: 

omdat buiten ons taalgebied en buiten onze kultuur dingen gebeuren waar nauwelijks 

iemand weet van heeft en die ons kunnen helpen uit ons kulturele isolement te breken 

[…] (Kuitert 1999, 356-357) 

Brems merkt op dat net door die specifieke historische context – namelijk ‘een sfeer van 

wereldwinkels en solidariteitsbewegingen’ (Brems 2006, 670) – een uitgeverij als In de 

Knipscheer net ‘de aansluiting [miste] met de nieuwe, tegelijk multiculturele en commerciële 

mentaliteit’ (Brems 2006, 670).  

In de loop van de jaren tachtig moet er volgens Kuitert ‘een kentering hebben 

plaatsgevonden’ (Kuitert 1999, 356). Tot de jaren tachtig was de kwaliteit van de niet-

westerse literatuur niet opzienbarend. In de tussentijd was er echter ‘geen sprake meer van een 
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achterstandssituatie van niet-westerse schrijvers ‘[…] [en] waren “exotische” auteurs […] 

doorgebroken en niet dankzij een of ander emancipatieproject, maar gewoon op eigen kracht’ 

(Kuitert 1999, 356). Daarnaast viel de Nobelprijs in de jaren tachtig een opmerkelijk aantal 

keren te beurt aan niet-westerse auteurs. Kuitert meent dat in die positieve atmosfeer ‘de 

eerste uitgaven van in Nederland wonende Turkse en Marokkaanse schrijvers [verschenen] en 

[…] multiculturele literatuur langzaamaan een begrip [werd]’ (Kuitert 1999, 356). Ze koppelt 

bovendien de toegenomen interesse voor niet-westerse literatuur in het algemeen aan het 

enthousiasme voor de multiculturele literatuur in het bijzonder. Daarnaast wijst Kuitert ook op 

het attitudeverschil inzake de receptie van de vorige generatie multiculturele schrijvers:  

Je kunt niet zeggen dat dit romans
17

 zijn die het van de solidariteitsgevoelens van het 

koperspubliek moeten hebben, het is eerder zo dat deze boeken bewerkstelligen wat 

elk literair boek bij de lezers aanboort: nieuwsgierigheid. (Kuitert 1999, 356) 

De uitgeverij die de eerste rechten op het multiculturele vlak bezit en nog steeds actief is, is In 

de Knipscheer. Ondertussen kwamen natuurlijk ook andere spelers op het veld. In 1995 werd 

de uitgeverij Vassallucci opgericht door Lex Spaans en Oscar van Gelderen, nadat ze na een 

meningsverschil vertrokken waren bij uitgeverij Arena. Bij Arena hadden ze al het debuut van 

Stitou uitgegeven, maar die kwam mee naar Vassallucci omdat die uitgeverij zich van meet af 

aan wou profileren als ‘én commercieel én multicultureel’ (Brems 2006, 670). Na Stitou 

volgden ‘Abdelkader Benali, Khalid Boudou, Said El Haji en Fouad Laroui, maar ook 

schrijvers van andere origine zoals de succesauteur van Chinese afkomst Lulu Wang en haar 

landgenote Yuhong Gong’ (Brems 2006, 670). Vassallucci profileert zich op deze manier 

uitdrukkelijk als een uitgeverij die multiculturele literatuur uitgeeft. 

Arena, de uitgeverij waar Spaans en van Gelderen vertrokken waren, was de eerste uitgever 

van het werk van Bouazza, die ze opmerkelijk genoeg niet lanceerden als een multicultureel 

talent maar als ‘de jonge Nederlandse schrijver’ (Kuitert 1999, 360). Bouazza verhuisde later 

naar Prometheus. Arena verkreeg nadien nog multiculturele naambekendheid door de 

uitgaven van de Rainbowpockets. ‘Veel titels uit het fonds van Arena en ook van In de 

Knipscheer’ (Kuitert 1999, 360) kregen op deze manier een tweede leven. Arena bracht met 

de pockets ‘uitgaven van andere uitgevers op de markt, […] [met] een voorkeur voor 
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 Kuitert doelt hier op romans als Het Lelietheater: een jeugd in China van Lulu Wang en het literaire werk van 

Hafid Bouazza. 
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multiculturele “regenboog”-literatuur’ (Kuitert 1999, 360). De bijdrage van deze 

Rainbowreeks mag niet onderschat worden: ‘Voor niet-westerse literatuur betekende de 

Rainbow-reeks een ware doorbraak. Hoge drempels werden door de goedkope serie, die ook 

in stationskiosken verkrijgbaar was, geslecht’ (Kuitert 1999, 360). Veel schrijvers, zoals 

Marion Bloem en Astrid Roemer, danken hun doorbraak aan de pocketuitgaves. 

Een andere uitgeverij die ‘zich vanaf de tweede helft van de jaren negentig uitdrukkelijk op 

een multicultureel fonds [richt]’ (Brems 2006, 670), is uitgeverij De Geus. Eric Visser, 

oprichter van de uitgeverij, wou ‘dat zijn uitgeversfonds een afspiegeling zou worden van de 

maatschappij, dus wilde hij niet alleen mannelijke auteurs maar ook veel vrouwen, en streefde 

hij een multicultureel aanzien na’ (Kuitert 1999, 361). Multicultureel proza is volgens Kuitert 

het stokpaardje geworden van De Geus. Eerst waren dat vertalingen, maar Visser 

verduidelijkt dat ‘sinds 1993 [hard] wordt […] gewerkt aan de opbouw van een 

oorspronkelijk Nederlands fonds – dat is werk van schrijvers die in Nederland wonen en 

schrijven’ (Visser in Kuitert 1999, 362). Het verschil tussen De Geus en Vassallucci is dat De 

Geus ook vertalingen uitgeeft, terwijl Vassallucci dit weigert te doen. Van Gelderen ‘ziet in 

de taal een principieel onderscheid. “Als het eerst vertaald moet worden, is het geen 

Nederlandse literatuur toch”’ (Van Gelderen in Kuitert 1999, 362). Uitgeverij De Geus is de 

uitgever van de op dit moment bekendste multiculturele schrijver: Kader Abdolah.  

In de Knipscheer, Vassallucci, De Geus: het zijn uitgevers ‘waarvan je kunt zeggen dat ze 

structureel iets doen op het gebied van multiculturele literatuur’ (Kuitert 1999, 363). Terwijl 

Vassallucci en De Geus multiculturele schrijvers uitgeven op meer commerciële basis, doet In 

de Knipscheer dat meer vanuit een ideëel perspectief. Daarnaast zijn er vele andere 

uitgeverijen die ook af en toe multiculturele schrijvers onder hun hoede nemen, zoals De 

Arbeiderspers, Contact, Prometheus, De Bezige Bij en Meulenhoff. De schrijvers die zij in 

hun catalogi plaatsen zijn een bont gezelschap en hun nadrukkelijke aanwezigheid in het 

Nederlandstalige literaire veld laat zien ‘hoe de multiculturele literatuur zowel kwantitatief als 

in diversiteit om zich heen grijpt’ (Brems 2006, 671). Brems meent dat die diversiteit niet 

alleen in de verschillende landen van herkomst zit, maar ook in het feit dat ‘zowel de hoge als 

de lage – de uitdrukkelijk literaire en de populaire – literatuur vertegenwoordigd is, en 

uiteindelijk zelfs met verschillende talen’ (Brems 2006, 671). Het lijkt er op dat de 

multiculturele schrijvers in de Nederlandstalige uitgeverijen een volwaardig aandeel hebben 

verworven en zich hebben gevestigd in het literaire veld. 
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Toch getuigt volgens Brems de houding tegenover de uitgaven van multiculturele schrijvers 

nog van enige tegenstrijdigheid: ‘enerzijds wordt multiculturele literatuur, mede door de 

concentratie bij enkele uitgevers, sterk zichtbaar als iets aparts, anderzijds zijn er tekenen die 

erop wijzen dat de deelname van allochtone schrijvers een zekere mate van 

vanzelfsprekendheid krijgt’ (Brems 2006, 671). Zo werden nieuwe auteurs met een 

Marokkaanse afkomst nieuwsgierig ontvangen en welwillend beoordeeld. Brems stipt aan dat 

niet alleen literaire motieven hier een rol speelden en hij merkt een drang naar ‘politieke 

correctheid [op] en het verlangen om in deze schrijvers ook indirect cultureel-

maatschappelijke werkers te zien, die bruggen zouden bouwen tussen de culturen’ (Brems 

2006, 671). Deze filters belemmeren vaak een eerlijk literair oordeel. Tekenend hierbij is de 

receptie van Hoezo bloedmooi van Hans Sahar: Brems wijst er op dat iedereen het er mee 

eens was dat de ‘roman oppervlakkig was en de taal vlak’ (Brems 2006, 671), maar als 

document humaine werd het boek wel positief ontvangen. Het is een onkritisch oordeel dat 

uitgaat van een verkeerde houding tegenover multiculturele literatuur.  

Brems merkt echter wel op dat door de verdere doorbraak van meerdere multiculturele 

schrijvers ‘de kijk op allochtone auteurs kritischer [is geworden] en […] nog nauwelijks 

[verschilde] van die op werk van autochtone Nederlanders’ (Brems 2006, 672). Aanvankelijk 

had men aandacht voor de bijdrages van de groep multiculturele schrijvers, momenteel wordt 

meer de literaire waarde van elke multiculturele auteur apart geëvalueerd. Op deze manier 

maakt Brems de vergelijking tussen de manier van doorbraak van multiculturele schrijvers en 

die van andere groepen, ‘zoals de Vijftigers, de nieuw-realisten, de Revisor-auteurs, de 

Maximalen of Generatie Nix’ (Brems 2006, 672): zij gebruikten ook het zogeheten 

groepsetiket eerst al dan niet bewust om zichtbaar te worden en ‘als dat doel eenmaal bereikt 

is, wordt het losgelaten’ (Brems 2006, 672).  

Het een en ander doet dus vermoeden dat de houding die uitgevers aannemen tegenover 

multiculturele schrijvers geëvolueerd is: terwijl ze hen aanvankelijk opnamen uit zowel 

literaire als politiek getinte overwegingen, wordt nu meer belang gehecht aan de literaire 

waarde. Als uitgevers dan al eens verwijzen naar de persoonlijke, multiculturele achtergrond 

van de auteur, dan gebeurt dit om commerciële redenen en niet om multiculti-auteurs als een 

aparte groep te profileren. Want, zo merkt Van Gelderen op, er ‘is een deel boekenkopers dat 

afgaat op de factor human interest’ (Van Gelderen in Kuitert 1999, 363).  
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Ondanks de integratie van multiculturele schrijvers in de Nederlandstalige boekenmarkt 

bestaat toch nog enige discussie over de manier waarop hun werk beoordeeld moet worden.  

Het Fonds voor de Letteren kwam een paar jaar terug tot de conclusie dat voor ‘niet-

Nederlandstalige schrijvers in Nederland een ander beleid gevoerd moest worden, in de zin 

van “een kritischer houding ten aanzien van het gangbare kwaliteitsbegrip”’ (Kuitert 1999, 

364). Er is volgens hen een duidelijk verschil tussen de Nederlandse smaak en die van andere 

culturen, waardoor het multiculturele werk volgens andere maatstaven beoordeeld moet 

worden. ‘“We moeten de lat lager leggen”, licht Fonds-medewerker Pieter Jan van der Veen 

toe’ (Kuitert 1999, 364). Het is een uitspraak waar het laatste woord nog niet over gezegd is. 

Moeten we andere maatstaven hanteren in de receptie van multiculturele literatuur? Blijft het 

werk op deze manier niet voor altijd afgesloten van een volledige integratie in de Nederlandse 

letterkunde? Of zou deze meervoudige visie net de rijkdom kunnen betekenen voor de 

toekomstige Nederlandstalige literaire productie? Over beide standpunten valt wel wat te 

zeggen en de discussie is een interessant maar ook heikel onderdeel van het debat rond de 

multiculturele letterkunde. Toch lijkt het nog steeds wenselijk om multiculturele literatuur 

met een kritische houding te evalueren, zoals ook de autochtone literatuur een kritische 

receptie ten deel valt: een literair werk kan maar naar waarde geschat worden door middel van 

zijn literaire kracht en rijkdom, en niet door de toevallig multiculturele achtergrond van de 

auteur. 

4.2 De uitdagingen voor het literatuuronderwijs 

Nog een ander heikel punt in de receptie van de multiculturele letterkunde is de houding die 

het onderwijs moet aannemen tegenover deze nieuwe evolutie in het literaire veld.  Ries 

Agterberg voert in het artikel ‘Onderwijs moet alle kleuren van de Nederlandse literatuur 

laten zien’ (Agterberg 1999) een pleidooi voor de opname van de multiculturele literaire 

productie in het onderwijspakket. Hij merkt op dat ‘steeds meer scholen […] aandacht 

[besteden] aan intercultureel onderwijs. Terecht, want het speelse taalgebruik en de zoektocht 

naar een eigen identiteit van de allochtone schrijvers spreken de jeugd aan’ (Agterberg 1999, 

350). Toch bespeurt Agterberg nog altijd moeilijkheden bij het invoegen van de multiculturele 

literatuur in het vak Nederlands. Mijn eigen onderwijservaring bevestigt die constatering: 

schrijvers met een andere culturele achtergrond komen maar weinig voor in literatuurlijsten 

en onderwijsprogramma’s.  
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Voor Agterberg is de literatuur die geschreven wordt door schrijvers met een allochtone 

afkomst ‘niet alleen maar een reflectie op hun eigen achtergrond. Veel meer zoeken ze, zowel 

in de stijl als in de inhoud, een nieuwe weg die een verrijking vormt voor de Nederlandse 

literatuur’ (Agterberg 1999, 350). Vanuit dit opzicht is het volgens hem logisch dat het 

literatuuronderwijs niet aan deze ontwikkelingen voorbijgaat. Zowel voor de leerlingen die 

zelf een allochtone achtergrond hebben – er mag niet uit het oog verloren worden dat hun 

aantal zienderogen toeneemt –, als voor de Nederlandse leerlingen kan een inleiding op de 

multiculturele letterkunde voordelen bieden. Agterberg stelt dat ‘de speelse wijze van 

taalgebruik, de zoektocht naar een eigen identiteit en de samensmelting van verschillende 

culturen […] thema’s [zijn] die de jeugd aanspreken’ (Agterberg 1999, 350). Bij deze 

uitspraak van Agterberg kunnen wel vraagtekens geplaatst worden: is er in de autochtone 

literatuur dan geen taalspel aanwezig en zijn personages die op zoek zijn naar een eigen 

identiteit dan volledig afwezig? Dat deze zogeheten multiculturele thema’s aanlokkelijk 

zouden zijn voor de jeugd is dus geen volwaardig argument om de nieuwe lading 

multiculturele schrijvers op te nemen in het onderwijspakket; in de autochtone 

Nederlandstalige traditie zijn die topics namelijk ook aanwezig.  

In 1986 verscheen een Notitie Intercultuur Onderwijs (Agterberg 1999, 350) waarin enkele 

doelstellingen duidelijk omschreven worden. Het oogmerk van het intercultureel onderwijs is 

namelijk om 

leerlingen te leren omgaan met overeenkomsten en verschillen die samenhangen met 

etnische en culturele achtergrondkenmerken. Dat omgangspatroon moet gericht zijn op 

het gelijkwaardig en gezamenlijk functioneren in de Nederlandse samenleving. 

(Agterberg 1999, 350) 

De bedoelingen van de toevoeging van de multiculturele literatuur aan het onderwijspakket 

van het vak Nederlands zijn ‘dus meer emancipatorisch dan literair bepaald’ (Agterberg 1999, 

350). Het zou ervoor zorgen dat leerlingen met een verschillende achtergrond elkaars cultuur 

leren kennen en zo vooroordelen aan de kant schuiven. Agterberg stelt in dit opzicht de 

terechte vraag ‘of het bij intercultureel literatuuronderwijs nu gaat om maatschappijleer of 

onderwijs in de Nederlandse literatuur’ (Agterberg 1999, 351). Met andere woorden: ligt de 

nadruk op de literaire of de maatschappelijk-didactische waarde? Als er meer belang wordt 

gehecht aan de kennismaking met andere culturen, moeten er dan ook vertaalde werken uit het 

buitenland opgenomen worden? Het is een interessante discussie in het multiculturele 
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onderwijsdebat waarop verschillende deelnemers, zowel literatuurcritici als auteurs, anders 

reageren. Wellicht is een combinatie van een literair en een didactisch doel het beste 

uitgangspunt om multiculturele literatuur op te nemen in het literatuuronderwijs. 

Zo verwijst Agterberg in dit verband naar het antwoord van de schrijver Kader Abdolah: ‘Het 

vak heet “Nederlands”, dat wil zeggen Nederlandstalige literatuur, waarin het Nederlandse 

denken voorkomt’ (Abdolah in Agterberg 1999, 351). Abdolah zegt dat hij anders schrijft 

voor een Iraans publiek dan voor een Nederlands publiek: ‘je probeert met je Nederlandse 

geheugen en herinneringen iets te creëren wat herkenbaar is voor Nederlanders. Je bent bezig 

met de Nederlandse cultuur’ (Agterberg 1999, 351). Abdolah is er zich wel van bewust dat hij 

multiculturele elementen in zijn werk stopt en dat de Nederlandse literatuur daardoor 

verandert, maar toch vindt hij dat leerlingen Nederlandse literatuur moeten bestuderen en dat 

het onderwijs en de leerlingen nog niet klaar zijn voor een multicultureel literatuurpakket. 

Hierbij moet in acht genomen worden dat Abdolah deze uitspraak deed in 1999 en dat hij 

tevens zei dat we ‘in de volgende eeuw […] literatuur [mogen] hebben met alle kleuren, maar 

nu is het nog niet zover; nu moeten leerlingen Nederlandse literatuur leren. Desnoods uit het 

hoofd’ (Abdolah in Agterberg 1999, 351). Vandaag zou volgens de auteur dus de 

multiculturele literatuur mogen voorgeschoteld worden aan de Nederlandstalige leerlingen. 

Het zou interessant zijn een onderzoek te voeren naar de mate waarin boeken van 

multiculturele schrijvers opgenomen zijn in de leeslijsten van het secundair en hoger 

onderwijs op dit moment. 

Op de uitspraak van Abdolah kwam kritiek: zo zei de docent Ruud van Valkenburg dat hij het 

niet eens was met de stelling van de auteur. Volgens hem moet de nadruk niet liggen op de 

afkomst van de literatuur die leerlingen moeten lezen: ‘[…] wanneer je ze weet te winnen 

voor het lezen, [nemen] ze vanzelf ook Nederlandse literatuur tot zich […]’ (Van Valkenburg 

in Agterberg 1999, 351). Je kan ook zeggen dat ze dan vanzelf ook multiculturele literatuur 

zouden beginnen te lezen. Zelf zegt Van Valkenburg ‘vaak met thema’s [te werken]’ 

(Agterberg 1999, 351) in zijn lessen, zoals ‘de held’. Binnen dat thema startte hij met Karel 

ende Elegast. Op het einde van het project schreven de leerlingen een werkstuk over hun 

eigen held en opmerkelijk hierbij was dat leerlingen met een allochtone achtergrond geen 

aandacht hadden voor figuren uit de literatuur afkomstig van hun eigen cultuur. Volgens Van 

Valkenburg komt dit omdat ze opgevoed zijn in Nederland en vaak hun oorspronkelijke taal 

helemaal niet meer beheersen. De idee dat multiculturele literatuur ingevoegd zou moeten 



79 

 

worden in het literatuuronderwijs omdat leerlingen met een allochtone achtergrond zo hun 

eigen literatuur leren kennen, gaat dus niet op. 

Van Valkenburg meent daarnaast dat het literatuuronderwijs drie doelen heeft: ‘het bijbrengen 

van literatuurgeschiedenis, het stimuleren van het lezen en de persoonlijke ontwikkeling’ 

(Agterberg 1999, 352). Als multiculturele letterkunde kan bijdragen aan deze drie doelen en 

in evenwicht is met de rest van het aanbod, dan kan ze opgenomen worden. Intercultureel 

onderwijs is met andere woorden een complex fenomeen. De multiculturele literatuur is deel 

gaan uitmaken van het Nederlandstalige literaire veld, maar het zou niet juist zijn het literaire 

multiculturele werk op te nemen in het onderwijspakket omwille van een louter 

maatschappelijk doel. Of nog: het is fout dat werk op te nemen met als bedoeling leerlingen 

intercultureel begrip bij te brengen. De enige reden waarom multiculturele letterkunde in een 

literatuurlijst mag opgenomen worden is dezelfde als die waarom de autochtone letterkunde 

eraan toegevoegd wordt: omdat ze een sterke literaire waarde heeft, lezen stimuleert en 

bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling.   

4.3 Intercultureel beleid van het Nederlands Letterenfonds 

De opkomst van de multiculturele schrijvers in het Nederlandstalige literaire veld heeft ervoor 

gezorgd dat verschillende fondsen met workshops en subsidies multiculturele auteurs steunen. 

Dit gebeurt met het zicht op een nog grotere deelname van deze auteurs aan de Nederlandse 

cultuur. Ook het Nederlands Letterenfonds, dat ontstond uit de fusie tussen het Fonds voor de 

Letteren en het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds (NLPVF), kreeg in 

september 1999 voor het eerst een extra budget voor een jaar Intercultureel beleid.  

Bij de Vereniging van Letterkundigen was er daarvoor al ‘een afdeling Wereldschrijvers, die 

gevluchte schrijvers ondersteunde, maar de schrijversvakbond was uiteindelijk niet de 

geschikte instelling om schrijvers inhoudelijk bij te staan’ (Bos e.a. 2010, 6). Het Fonds werd 

gevraagd om de taak over te nemen, met als doel ‘het ondersteunen en stimuleren van 

talentvolle auteurs met een niet-westerse achtergrond die in Nederland wonen en (nog) niet in 

het Nederlands schrijven’ (Bos e.a. 2010, 6).  

Met financiële steun van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen nam het 

Fonds die taak op zich; ‘aanvankelijk […] door middel van een incidentele bijdrage. Met 

ingang van 2002 werd het Intercultureel beleid opgenomen in het beleidsplan en werkten de 

twee [toenmalige] letterenfondsen – Fonds voor de Letteren en NLPVF – samen’ (Bos e.a. 
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2010, 6). Concreet wilde dat zeggen dat een projectmedewerker werd aangesteld en dat 

schrijvers, zowel migranten als vluchtelingen, gesteund werden bij hun pogingen om 

gepubliceerd te worden. Daarnaast subsidieerde het ‘NLPVF […] uitgevers die hun boeken 

publiceerden. Dat gebeurt nu nog steeds’ (Bos e.a. 2010, 6).  

In het begin richtte het Fonds zich enkel op auteurs die nog niet in het Nederlands schreven. 

De schrijvers werden gesteund ‘door middel van proefvertalingen en de zogenaamde 

introductiecahiers voor uitgevers’ (Bos e.a. 2010, 6-7). Later kwam de nadruk meer te liggen 

op auteurs die al in het Nederlands schreven, maar de taal nog niet helemaal onder de knie 

hadden: ‘die worden gecoacht en redactioneel begeleid bij hun manuscripten’ (Bos e.a. 2010, 

7). Al deze inspanningen hebben geleid tot verscheidene publicaties; ‘dichtbundels, verhalen, 

romans en non-fictie’ (Bos e.a. 2010, 7). Ook was het Intercultureel beleid van het Fonds voor 

de Letteren een ‘eyeopener’ (Bos e.a. 2010, 7): ‘voor de periode 2004-2008 kregen alle 

culturele fondsen de opdracht voor een cultureel divers beleid en werd het budget voor het 

Intercultureel beleid van het Fonds verdubbeld’ (Bos e.a. 2010, 7). Zo kon het Fonds zijn 

activiteiten op het intercultureel literaire terrein nog verder uitbreiden.  

In september 2010 bestond het Intercultureel beleid tien jaar en dat was voor het Fonds een 

aanleiding tot de publicatie van Tussen twee werelden. Het is een boekje waarin aan de hand 

van interviews met schrijvers en medewerkers het relaas wordt gedaan van tien jaar 

intercultureel beleid. Bos, medewerker van het Intercultureel beleid, formuleert het als volgt: 

‘In dit boekje staan we stil bij wat er in die tien jaar is gebeurd en blikken we vooruit naar het 

Intercultureel beleid in de toekomst’ (Bos e.a. 2010, 7). Hij maakt ook duidelijk waartoe het 

Intercultureel beleid uiteindelijk diende: ‘als opstap voor de schrijvers naar de reguliere 

aanvraagmogelijkheden van het Nederlands Letterenfonds: stimulerings-, werk- en 

reisbeurzen’ (Bos e.a. 2010, 7).  

Tussen twee werelden geeft een volledig overzicht van de publicaties die op de markt kwamen 

met hulp van het Intercultureel beleid en biedt een duidelijk inzicht in het ontstaan en de 

activiteiten van de ondersteunende organisatie. Het is interessant om op deze manier een 

overzicht te krijgen van de werking, want het is logisch dat het Interculturele beleid zich 

hoofdzakelijk achter de schermen afspeelt: als lezer kom je pas in aanraking met een schrijver 

als hij opgepikt wordt door een uitgever, al dan niet met steun van het Intercultureel beleid. 
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Zo kom je in Tussen twee werelden te weten dat de aanzet tot het creëren van een 

begeleidende werking voor multiculturele schrijvers een oorspronkelijk idee was van Karlijn 

Stoffels, die stelt dat  

schrijvers van alle vluchtelingen in de wereld de enigen zijn die alles verliezen. ‘Een 

tandarts kan blijven boren, een schilder kan blijven schilderen. Maar een schrijver is 

zijn instrument kwijt: de taal’. (Stoffels in Bos e.a. 2010, 9) 

Stoffels en later het Fonds willen die schrijvers hun taal teruggeven. Tussen twee werelden 

geeft ook een beeld van de moeilijkheden die het Intercultureel beleid ondervond: hoe weet je 

bijvoorbeeld dat een tekst, gedeeltelijk geschreven in een vreemde taal die je niet begrijpt, een 

goede tekst is? Die moet vertaald worden en daarvoor is geld nodig, iets wat er aanvankelijk 

niet was omdat de aandacht voor de multiculturele literatuur niet altijd zo groot is geweest als 

vandaag. Tussen twee werelden schotelt een duidelijk overzicht voor, aangevuld met literair 

werk, getuigenissen, essays en interviews.  

Bos geeft een samenvatting van het resultaat van die tien jaar Intercultureel beleid:  

In tien jaar hebben we zo’n honderdvijftig auteurs begeleid uit vijftig verschillende 

culturen. […] Nu is dat gegroeid tot zo’n dertig per jaar. […] uit België krijgen we niet 

veel aanvragen. Het Vlaams Fonds voor de Letteren is wel al lang van plan een 

soortgelijk beleid op te zetten, maar op dit moment is het er niet. In België is het 

daardoor erg moeilijk voor deze auteurs. Ondanks een schrijver als Rachida Lamrabet. 

(Bos in Dessing 2010) 

Volgens Bos kan na tien jaar gesteld worden dat er sprake is van een succesvol beleid: enkele 

auteurs hebben hun weg gevonden naar het publiek, iets wat zonder het Intercultureel beleid 

niet gelukt zou zijn. Bos blikt ook vooruit: ‘Wat mij betreft gaan we er ook mee door. Zolang 

er auteurs zijn die een andere moedertaal hebben en het circuit niet kennen, heeft dat zin’ (Bos 

in Dessing 2010). Met het tienjarig jubileum werd ook een nieuw project geïntroduceerd: het 

Literair Café Intercultureel. Het biedt een platform aan multiculturele auteurs, die er hun werk 

kunnen voorstellen. De aanvankelijke bedoeling was om het eenmalig plaats te laten vinden, 

maar door het succes ‘willen we er een serie van maken. Bijvoorbeeld door, afhankelijk van 

de actualiteit, steeds één auteur voor het voetlicht te brengen’ (Bos in Dessing 2010). Het 

geslaagde project laat in elk geval zien dat zowel de multiculturele auteurs als het 
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lezerspubliek hun weg vinden naar de diensten en realiseringen van het Intercultureel beleid 

en dat de inspanningen van de organisatie dus zeker zijn vruchten afwerpen. 

4.4 Multiculturele literatuur: Vlaanderen versus Nederland 

Bos stelde het hierboven al vast en uit mijn volledige onderzoekt blijkt het ook: over 

multiculturele literatuur is al veel meer geschreven en gezegd vanuit Nederlands perspectief 

dan vanuit het Vlaamse gezichtspunt. In studies gaat het bijna altijd over de situatie van 

multiculturele auteurs in Nederland en de meeste multiculturele schrijvers met enige 

naambekendheid wonen en werken daar. Brems merkt in dat verband op dat in Vlaanderen 

‘tot 2004 geen allochtone schrijvers naar voren [zijn] gekomen’ (Brems 2006, 674).  

Het is moeilijk om hiervoor verklaringen te geven, maar Brems duidt alvast enkele factoren 

aan. De eerste suggestie is logisch: ‘het aantal Nederlandssprekende allochtonen in 

Vlaanderen [is] beduidend kleiner […] dan in Nederland, deels omdat er geen of nauwelijks 

immigranten zijn uit landen als Indonesië, Suriname en de Antillen, deels omdat de talrijke 

allochtonen in Brussel Franstalig zijn’ (Brems 2006, 674). Brems (2006) wijt de grote 

afwezigheid van multiculturele schrijvers in Vlaanderen dus enerzijds aan de specifieke 

taalsituatie, maar anderzijds ook aan de grote verschillen tussen de koloniale geschiedenissen 

van Vlaanderen en Nederland.  

Een tweede verklaring staat in nauw verband met dat laatstgenoemde aspect: Vlaanderen 

heeft namelijk ‘nauwelijks een traditie van koloniale en postkoloniale literatuur’ (Brems 

2006, 674), waardoor een plotse opkomst van multiculturele literatuur niet zo vanzelfsprekend 

is als in Nederland. Nog een andere factor volgens Brems is ‘het ontbreken van culturele 

migrantenorganisaties met aandacht voor literatuur en de minder actieve acquisitie van 

Vlaamse uitgevers’ (Brems 2006, 674). Die uitspraak werd hierboven al bevestigd door Bos: 

ook hij wijst er op dat het Vlaams Fonds voor de Letteren nog geen degelijk Intercultureel 

beleid heeft uitgebouwd waardoor het erg moeilijk is voor multiculturele auteurs om in 

contact te komen met Vlaamse uitgeverijen. Die Vlaamse uitgeverijen blijken dan ook 

volgens Brems (2006) nog niet zo actief op zoek naar multicultureel literair werk, waardoor 

de situatie voor schrijvers met een allochtone achtergrond nog moeilijker wordt.  

De toestand van de multiculturele literatuur in Vlaanderen is volgens Brems merkwaardig 

omdat het opvalt dat ‘allochtonen wel steeds meer aanwezig zijn in domeinen zoals de media, 

de muziek en de politiek’ (Brems 2006, 674). Het is niet moeilijk om hier enkele voorbeelden 
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van te vermelden: denken we maar aan de opkomst van vreemde namen op de kieslijsten van 

politieke partijen, de vele multiculturele muziekbands die wereldmuziek maken en de 

verschijning van gekleurde personages in televisiesoaps. Daarnaast is er ook duidelijk vraag 

naar multiculturele literatuur, zoals enkele speciale afleveringen van sommige 

literatuurtijdschriften
18

 duidelijk maken. Die edities ‘moesten zich [echter] behelpen met 

bijdragen uit Nederland en uit Franstalig België’ (Brems 2006, 674). Daarnaast wijst Brems 

(2006)  ook op de jaarlijkse happening Het Andere Boek, dat grote aandacht besteedt aan 

multiculturele schrijvers, en festivals zoals ‘Crossing Border en Het Groot Beschrijf in 

Brussel en De Nachten in Antwerpen’ (Brems 2006, 674), waar auteurs van een andere 

origine zeer welkom zijn.  

Hoe komt het dan dat multiculturele auteurs in Vlaanderen met zo weinig zijn en dat het zo 

moeilijk is voor hen om hun lezerspubliek te bereiken? Wellicht moet de huidige situatie in 

een bredere context geplaatst worden waardoor duidelijk wordt dat de multiculturele literatuur 

in Vlaanderen nog volop aan het evolueren is. Enkele schrijvers – zoals Rachida Lamrabet – 

zijn al gevestigde namen in het Vlaamse literaire veld en dat is een goede zaak. Ondertussen 

zijn talrijke organisaties bezig met het ondersteunen van multiculturele auteurs waardoor er 

geleidelijk verandering in de situatie komt. Brems (2006) geeft enkele voorbeelden: in 2001 

gingen schrijfcursussen voor jongeren door Vlaamse jeugdauteurs van start en in Antwerpen 

startte de vzw Moussem een jaarlijks kunstenfestival – met onder andere literatuur – voor de 

Marokkaanse gemeenschap. Daarnaast organiseerde Het Beschrijf ook een serie workshops 

‘met de bedoeling jong (allochtoon) talent te vinden en te stimuleren’ (Brems 2006, 675). 

Koen Peeters, Kristien Hemmerechts en Peter Verhelst werkten mee aan dit project. In de 

beleidsnota van Anciaux (2004-2009) vormde ‘interculturaliteit […] een doelstelling’ (Van 

Imschoot 2009) en hij vroeg ‘expliciet om een debutantenbeleid dat ook “auteurs van 

allochtone origine” intens stimuleert (want “hun aanwezigheid is een verrijking”)’ (Van 

Imschoot 2009). Talrijke infoavonden, schrijfworkshops en masterclasses voor multiculturele 

schrijvers maken duidelijk dat er in elk geval wel wat gebeurt op het intercultureel literaire 

domein. 

Dat de multiculturele literatuur dus in een hopeloze toestand zou verkeren in Vlaanderen, is 

helemaal fout. In vergelijking met Nederland staat ze wel nog in de startblokken, maar daar 

                                                           
18

 Er verschenen al speciale edities rond multiculturele literatuur van Kunsttijdschrift Vlaanderen, Dietsche 

Warande & Belfort en Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschrift, respectievelijk in 2009, 1998 en 2002.  
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zijn logische verklaringen voor te vinden en bovendien tonen enkele projecten duidelijk aan 

dat er verandering op komst is. En dat is goed, want de toevoeging van de multiculturele 

literatuur aan de Vlaamse literatuur is wenselijk, meent Van Imschoot. Niet ‘als kleuren om 

mee te pronken […] [maar] omdat ze de Vlaamse literatuur sterker kan maken: haar een 

groter werkelijkheidsbereik kan geven, een ander werkelijkheidsbesef’ (Van Imschoot 2009). 
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Conclusie 

In dit onderzoek heb ik geprobeerd de lezer een inzicht te bieden in de huidige toestand van 

de multiculturele letterkunde in Nederland en Vlaanderen. Door het plaatsbestek van een 

masterproef heb ik me hierbij beperkt tot vier grote hoofdstukken, die elk vanuit een ander 

perspectief het onderwerp interculturaliteit benaderen. Aan de hand van deze deelonderzoeken 

probeer ik hier nu een antwoord te formuleren op de kernvraag van mijn analyse: welke 

positie neemt de multiculturele schrijver vandaag in binnen het Nederlandse 

literatuurlandschap? 

In het eerste hoofdstuk heb ik een theoretisch kader proberen te scheppen, om van daaruit in 

de volgende hoofdstukken meer in concreto te werk te gaan. De opkomst van de 

multiculturele literatuur is nauw verbonden met het ontstaan van de multiculturele 

samenleving en ik achtte het dan ook nodig de lezer een korte inleiding te bieden in de 

geschiedenis van etnisch gedifferentieerde samenlevingen in Nederland, Vlaanderen en de 

kolonies. Ik wees op de moeilijkheden van deze samenlevingen, zowel in het verleden als in 

het heden, en spoorde ook de vraagstukken van de vroegere en hedendaagse multiculturele 

literatuur op. Die blijkt vooral in onze tijd met problemen te kampen: het debat rond de vraag 

of de multiculturele auteurs al dan niet een aparte groep vormen in het literaire veld is nog 

volop aan de gang en ook over hun relatie met de Nederlandstalige literaire traditie is het 

laatste woord nog niet gezegd. Ik verwees in dit verband naar de benaming etnische literatuur 

en benaderde de multiculturele literatuur vanuit de postcolonial studies. Ik stelde vast dat de 

outsiderpositie van de multiculturele auteurs complex is: aan de ene kant willen de 

betreffende schrijvers niet als buitenstaanders benaderd worden, aan de andere kant bevestigt 

hun literatuur deels die outsiderpositie. Een aparte behandeling met aandacht voor hun 

specifieke positionering zou hun echter voordelen kunnen opleveren. Het zou multiculturele 

auteurs helpen hun literatuur verder te laten open bloeien. 

In het tweede en derde hoofdstuk stapte ik af van het algemene, maatschappelijke en 

sociologische perspectief, om mijn aandacht op de multiculturele literaire teksten te vestigen. 

In het tweede hoofdstuk voerde ik mijn onderzoek vanuit een algemeen standpunt: ik stelde 

vast dat teksten door multiculturele auteurs enkele specifieke kenmerken vertonen en zette die 

eigenschappen op een rij. Ik wees tegelijkertijd echter ook op het relatieve karakter van deze 

opsomming. Mijn bedoeling was dan ook niet om een allesomvattend kader te scheppen voor 

de interpretatie van multiculturele teksten; mijn betoog geldt hoogstens als een leidraad om 
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het inzicht in de teksten van auteurs van andere origine te bevorderen.  Ik merkte in dit 

verband op dat de binaire tegenstelling tussen autochtone en allochtone literatuur niet opgaat: 

dit wordt onder meer bewezen door de vaak sterke verankering van multiculturele literatuur in 

de Nederlandstalige letterkundige traditie, een constatering die ook bevestigd wordt door een 

meer gericht onderzoek in het derde hoofdstuk. 

In het derde hoofdstuk spitste ik mij namelijk toe op twee specifieke teksten: ik onderzocht  

de romans Momo van Hafid Bouazza en Vrouwland van Rachida Lamrabet. Voor deze studie 

volgde ik de opbouw en inhoud van het vorige hoofdstuk. De analyse van de twee literaire 

werken maakte duidelijk dat de aspecten die ik in het tweede hoofdstuk toelichtte deels terug 

te vinden zijn in deze twee literaire werken, maar dat ze geen vaste constanten vormen. Elke 

auteur kenmerkt zich door een eigen invulling van het begrip multiculturele literatuur, dat dus 

niet langer als een eenduidig concept opgevat kan worden. Het onderzoek naar de poëtica van 

beide auteurs laat alvast zien dat er in de opvattingen van twee multiculturele schrijvers grote 

verschillen aanwezig zijn. Vermoedelijk zou de studie van andere auteurs en hun werk deze 

pluraliteit in de multiculturele letterkunde alleen maar bevestigen.  

In het laatste hoofdstuk maakte ik de overstap van de literaire tekst naar het institutionele 

aspect. In dit onderdeel, waarin ik voornamelijk verschillende bronnen samen leg, wilde ik de 

lezer een overzicht bieden van de manieren waarop verschillende organisaties en instituties 

omgaan met de opkomst van multiculturele schrijvers. Het werd duidelijk dat het voor auteurs 

met allochtone afkomst niet altijd even evident is om de weg naar een lezerspubliek te vinden. 

Daarvoor moeten ze opgepikt worden door uitgeverijen – niet omdat ze de uitgeverij een 

politiek correct gezicht zouden geven maar omdat hun werk literair waardevol is. Ik stelde 

daarnaast vast dat het literatuuronderwijs nog volop aan het evolueren is op het vlak van de 

opname van multiculturele literatuur in het onderwijspakket. Het Intercultureel beleid van het 

Nederlands Letterenfonds organiseert in elk geval talrijke projecten om de betreffende auteurs 

te ondersteunen in hun schrijverschap.  

In mijn zoektocht naar secundaire literatuur stelde ik vast dat het onderzoek naar de 

verschillende aspecten van de multiculturele literatuur nog in de startblokken staat, vooral in 

Vlaanderen. Het is duidelijk dat het hier om een nieuwe evolutie in het literaire veld gaat, een 

ontwikkeling die nog volop aan de gang is. De opname van de multiculturele letterkunde in de 

Nederlandse letteren en het onderzoek van de betreffende literatuur staan in dat opzicht al een 

stap verder in Nederland dan in Vlaanderen: de mogelijke verklaringen zette ik hiervoor op 
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een rij.  De casestudy’s van Bouazza en Lamrabet lijken dit alvast te bevestigen: de 

Nederlander Bouazza is als schrijver al prominent aanwezig in het Nederlandse literaire veld 

en werd reeds bekroond voor zijn volledige oeuvre, terwijl de Belgische Lamrabet haar 

debuut schreef in 2007 en ze maar één van de weinige bekende multiculturele schrijvers is die 

Vlaanderen biedt.    

De positie die de multiculturele schrijver vandaag inneemt binnen het Nederlandstalige 

literatuurlandschap is dus verschillend in Nederland en Vlaanderen. Nederland heeft al een 

langere traditie van multiculturele literatuur en telt bovendien meer inwoners van allochtone 

origine die zich de Nederlandse taal en identiteit proberen eigen te maken, al dan niet 

verplicht. De multiculturele literatuur is daardoor prominenter aanwezig in het Nederlandse 

literaire veld. Zo bestaan er al talrijke studies over schrijvers als Bouazza en Abdolah; in 

Vlaanderen is het wellicht nog even wachten op een analyse van het werk van Lamrabet.  

De tweedeling tussen autochtone en allochtone literatuur lijkt dus grotendeels verdwenen in 

Nederland; ik verwees in dit geval naar het oordeel van Truijens over Momo: ‘The question 

[…] Moroccan or Dutch, is simply irrelevant’ (Truijens in Louwerse 2007b). De schrijvers 

hebben weliswaar hun specifieke kenmerken die in sommige gevallen gekoppeld kunnen 

worden aan hun achtergrond, maar toch worden de auteurs stilaan behandeld als echte 

Nederlandse schrijvers die de letterkundige gemeenschap trots bekroont met een nationale 

literaire prijs als hun waarde voor de Nederlandse letterkunde hoog wordt ingeschat. 

In Vlaanderen daarentegen is de opname van multiculturele letterkunde in het literaire 

landschap nog volop aan de gang. Voor de zogeheten achterstand met Nederland zijn logische 

verklaringen te vinden en bovendien komt er langzaamaan verandering in de situatie: 

literatuurcritici krijgen aandacht voor het fenomeen en verschillende organisaties zetten zich 

in voor de ondersteuning van de betreffende multiculturele auteurs. Het debat rond ‘Literatuur 

en interculturaliteit’ op de boekenbeurs van Antwerpen in 2010 toonde aan dat het onderwerp 

enerzijds leeft in de literaire wereld, maar dat er anderzijds ook nog een lange weg te gaan is 

vooraleer er kan gesproken worden van een volledige acceptatie van de multiculturele 

literatuur in Vlaanderen. Daarvoor wordt de klemtoon nu nog te veel gelegd op de 

outsiderpositie van de schrijvers en is er bovendien nog te veel aandacht voor hun 

biografische achtergrond in plaats van hun literaire waarde.  
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Ook op het vlak van het onderzoek van de multiculturele letterkunde is er nog werk voor de 

boeg: recensies, essays en literatuurkritische artikelen geven tot nu toe té weinig de sterk 

geëvolueerde literaire werkelijkheid weer. Natuurlijk verdienen de grote Nederlandse 

klassiekers nog steeds de volle aandacht van de letterkundigen, maar toch moeten ook zij 

toegeven dat het literaire veld in beweging is en er verschillende multiculturele schrijvers 

opgedoken zijn van wie het werk een sterke literaire waarde heeft die de Nederlandstalige 

literatuur kan verrijken. 
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