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Initiatieven ‘tegen’ de traditionele leeslijst



Intussen in de VS



• Nederlandse literaire uitgevers en andere literaire professionals hanteren

andere esthetische maatstaven bij witte auteurs dan bij auteurs van kleur.

• Over auteurs van kleur wordt gesproken in ‘an identity politics framework 

rather than a literary framework’. 

• Er wordt dus een etnisch-raciale lijn door het literaire aanbod getrokken, 

waarbij niet-witte auteurs in esthetisch opzicht als minder relevant worden

gemarkeerd.



Onderzoek naar representatie: personages in hedendaagse

Nederlandse romans

• Kwantitatieve

corpusanalyse

van 170 romans 

op de groslijst

van de Libris

Literatuurprijs 2013





Vorm

• Suggestie van dagboeknotities

• Meerstemmige flarden:

‘Maar het was heel banaal allemaal. Alles stond uiteindelijk in het teken van 

entertainment. Zo niet mijn ding. Maar hoe langer je doorbrengt in zo’n

omgeving, ja…’ Hij zucht en ik kijk naar de kaart van Afrika, met de 

punaises erin. ‘Voor je het weet ga je erin mee.’ 

Ik dacht, zei Miriam toen ik vroeg naar die jongens in de auto, dat hij van 

me hield.

Zo’n speciale meid, zo bijzonder, zo slim.

Frits, die op boer Bassa af komt lopen, in een van de eerste afleveringen

van de show, en vraagt: ‘Do you know the tribe called the He-re-ro from 

Na-mi-bi-e?!’ (127)



De volwassenwording van Salomé Atabong

• Vrouw

• Zwart

• Op koers voor hoogopgeleid

• Randje van middenklasse (in Nederland)

• Seksuele identiteit onbekend



Confrontaties

• ‘Dingen blijken meestal groter dan je in de eerste plaats dacht. Ze passen

na een tijdje niet meer in de ruimte waar het eerst in zat. Elke keer weer de 

confrontatie met het feit dat de dingen niet zijn zoals jij ze had begrepen.’ 

(113)

• ‘Niks hieraan is groots. Toch past het niet meer in de vorm waar het eerst

in zat. Ik probeer erachter te komen: op welk punt had ik kunnen ingrijpen, 

zodat het niet leidde naar hier?

Er is geen harmonie. Ik kan niks bedenken, zoals bij Miriam met de 

jongens in de auto, zoals met Frits, waardoor ik het begrijp, al is het maar 

vagelijk, in de verte. Waardoor het past.’ (147)



Micro-agressie

• https://www.youtube.com/watch?v=hDd3bzA7450

• Racial microaggressions are brief and 

commonplace daily verbal, behavioral, 

or environmental indignities, whether 

intentional or unintentional, that 

communicate hostile, derogatory, 

or negative racial slights and 

insults toward people of color.

(Sue, Capodilupo & Torino, 2007)

https://www.youtube.com/watch?v=hDd3bzA7450


Voorbeelden uit Confrontaties

• ‘Mijn klassenmentor zette zichzelf voor schut met uitspreken van mijn

naam. Er werd gelachen.’ (21)

• ‘… het soort rust dat ik krijg als ik in correct Nederlands een vraag stel in 

de supermarkt en mensen daar raar van opkijken en ik precies weet

waarom.’ (74-75)

• ‘Als papa me had geknipt, noemde mijn basisschoollerares me altijd kleine

zwarte piet.’ (95)

• ‘Ik rekende af met muntgeld en liep naar buiten, en een man met lang haar

en soep in zijn ogen kwam op me afgelopen, zwaaide naar me en zei: 

‘Wel-kom in Ne-der-land!’ (115)

‘Het is zo saai, zo flauw, zo treurig en zo klein, als ik er zo aan denk. Het is 

helemaal niet groot. Het is niet overdonderend.’



‘I am against all the major plots.’



‘Major plots’: een herijking van groot nieuws

• ‘Ik schuifel naar de linkerkant van de bank en zet de radio op het tafeltje

ernaast aan. Het nieuws. Er zijn door overstromingen in Bolivia allemaal

mensen overladen en in delen van Afrika heerst hersenvliesontsteking. Ik

vraag me af wat mijn familie aan het doen is.’ (36)

• Aardverschuivingen Bolivia -> 12-2-2008

• Meningitis Burkina Faso -> 29-2-2008



‘Ik moet wel zeggen dat ze het een beetje flauw hebben gemonteerd.’

‘Ik ook,’ zeg ik. ‘Niet echt een vriendelijke afspiegeling.’

‘Dat vind ik fijn om te horen,’ zegt hij en hij lacht, korte, gele tanden. (83)



Gesprekje met de directeur (63-64)

“En waarom maakt hij je boos?” (…)

“Omdat ik met hem niet kan praten,’ begin ik, en mijn stem verraadt me, trilt, 

“omdat hij –”

“Op tv is geweest, ja,” zucht de directeur, en hij wrijft met zijn handpalm over 

de rand van het bureaublad.

“Met dat programma.”

“Dat programma, ja.” Hij kijkt gepijnigd. Misschien heeft Marissa gelijk. Ik heb

alleen nog nooit geprobeerd op commando te huilen. Ik schraap mijn keel en

probeer kalm te blijven.

“Gezien de aard van mijn misdrijf,” zeg ik plechtig, “kunt u misschien

begrijpen –”

“Ja,” zegt hij fel. Hij slaat met zijn enorme hand op tafel. De dikke ring om zijn

ringvinger maakt een hard geluid op het blad. “Natuurlijk kan ik dat begrijpen. 

Alleen jij moet ook begrijpen dat meneer Van Gestel een gekwalificeerd

therapeut is. Dit is geen vakantiepark, mevrouw Atabong.” 



Na het gesprek: “Als ik binnenkom hangt de wereldkaart uitgerold voor het 

krijtbord. De kaart is groot en oud, vergeeld, en in vergelijking met de andere

continenten lijkt Afrika ineens zo klein.” (65)



De zendercoördinator

• ‘De directeur zit met zijn grote, kale hoofd in zijn kale, grote kantoor en laat

zijn harige onderarmen rusten op zijn bureaublad.’ (63)

• ‘Hij is kaal, zijn kop spiegelglad.’ (70)

• Over het voorstel mensen met het syndroom van Down op televisie te laten

survivallen: ‘Slecht voor het imago van de zender.’ (70)

• ‘De Floortjes van de wereld. Dat is VARA-materiaal.’ (71)

• ‘A-fri-ka-nen noemen we dat, hè.’ (72)



Kameroen: paradijs versus diarree



De rol van intertekstualiteit

• “Je hebt een Griekse mythe waarin een vent verdoemd is omdat hij de 

goden iets had geflikt.” (80)

Intertekstualiteit op het niveau van de ik-verteller

- Anti-autoritaire schriftuur

- Referentiekader wijzigt gedurende de roman: eerst veel films, daarna

Griekse mythen, daarna ook moderne romans

- Intertekstualiteit gericht op hoogstpersoonlijke identificatie

Intertekstualiteit op het niveau van de algehele compositie



Intertekstualiteit rond Frits

• “Primitief. Dus het woord is maar een woord maar het woord is ook het 

diepste beeld van het woord. Dat beeld heeft hij niet bedacht, hij fluistert

het gewoon tegen zijn spiegelbeeld.” (86)



Intertekstualiteit rond de vader



Intertekstualiteit rond Salomé zelf



Intertekstualiteit via de boeken van de moeder

• Camus, L’étranger : reflectie op de schuldvraag.

Zoals Meursault geen spijt heeft van zijn daad en geen doorslaggevende

reden kan/wil noemen voor zijn daad, zo meent ook Salomé dat zij

gezuiverd is als zij haar straf heeft uitgezeten.

• Personage Céleste: “Meursault était un homme.”

• Steinbeck, The grapes of wrath : eveneens een protagonist die uit

zelfverdediging geweld gebruikte.

• ‘Dat kutboek van Hermans’ (156):

‘Ik open mijn mond om uit te leggen wat ik echt bedoel maar een mus

vliegt, klap, tegen het raam. Hij dondert op de tegels en begint daar te

stuiptrekken.’ (83)



Intertekstualiteit via paratekst



De slotscène

‘Ik begrijp het, zei ik toch? Medusa’s hoofd wordt afgehakt. Sula’s dood wordt

door de dorpelingen gevierd. Léonie van Oudijck wordt door geesten

bespuugd in bad. Ophelia pleegt zelfmoord. Emma Bovary drinkt arsenicum, 

ik kwam niet door het boek heen maar ik heb het opgezocht. Maya krijgt dan

weer een baby. De boer wordt wakker uit zijn droom.’ (220)


