Diaspora en
diasporaliteratuur
Introductiebijeenkomst

Programma
• Welkom
• Voorstellen team
• Associaties op diaspora en diasporaliteratuur
• Gesprek met Randa
• Citaten uit de boeken
• Eerste inventarisatie van de begrippen
• Reacties, vragen en suggesties
• Afsluiting

Transformations door Randa Awad
Transformations commenced
since the grandfather recognized the blue emblem of the UN
the UNRWA building surrounded the camps.
The homeland transformed into a tent,
the tent transformed into a house,
the grandfather transformed into a refugee.
It is the blue anxiety,
the blue dumps everything
the UNRWA building was painted blue
the refugee supplies card was blue
the logo above the students ’notebooks,
the walls of the houses
the water barrels were blue too,
and a blue heart for disappointments.

UNRWA logo

Diaspora en
diasporaliteratuur
Citaten

31 maart Grappen voor de schutters
Mazen Maarouf

Citaat
Ik bracht nu meer tijd met mijn vader door. Hoewel het de rouwperiode
voor mijn broertje was, moesten wij, mijn vader en ik, samen grappen
bedenken, grappen voor een hele week, voor elke dag één, alleen voor de
schutters van de militie. De grappen moesten allemaal snedig zijn en soms
pikant. Mijn vader zei: Je kunt gerust onfatsoenlijke woorden gebruiken,
als het maar een grap is. Mijn moeder was niet in staat aan deze
avondzittingen deel te nemen. Zij was de moeder van de overleden jongen,
in diepe rouw gedompeld, bleek, zwijgzaam en mager. Het was alsof de
dood van mijn broertje mijn moeder volledig had leeggezogen.
Ik moet bekennen dat de grappen niet erg goed waren. Ik moest er zelf in
elk geval niet om lachen. Desondanks hielp ik mijn vader ze te construeren,
hoewel ik de meeste niet eens begreep. Mijn vader vond ze wel geschikt. Hij
glimlachte opgelucht als we er een in elkaar hadden gezet, alsof er een
slechte dag van de kalender kon worden doorgestreept.

24 mei In search of Fatima
Ghada Karmi

Citaat
The first incident occurred when at the age of fifteen I entered a reading
competition at school. I joined eagerly because I loved literature and
acting and reading out loud, as my poor sister knew only too well. In the
event, there were only two finalists, myself and a girl called Catherine
Willett. I had rehearsed my piece for weeks and recited it with all the skill
and passion I could muster. But the adjudicator who came to judge the
competition gave the prize to my rival. He said afterwards: “In point of fact,
the little dark girl read best, but I cannot in all conscience give the first
prize for an English recitation to someone non-English.”
The fact was that during those first few years at school I lived in something
of a fool’s paradise. I resented, as we all did, the school’s academic rigour
and humourless discipline, but I had an illusion of friendship and harmony
between us girls, Jewish or not, which I innocently cherished. I saw myself
as one of them, an ordinary schoolgirl in an ordinary school. (…) Nor did I
see my origins as an impediment to my personal integration into the
society of my peers. This illusion was soon to be shattered, the first stage
in a painful process of realisation and discovery which would continue for
the rest of my life.

30 juni The beauty of your face
Sahar Mustafah

Citaat
Mama’s room is open, the curtain pulled back from her bed. Her eyes sink
in dark circles, her cheeks are gaunt. She looks like an ageing sorceress,
once beautiful and bright. Her gray hair fans out like silk against the white
pillows. An IV drip hangs beside the bed. Mama’s hands are in restraints,
black cuffs enclosing her thin wrists.
‘Salaam’, Baba softly greets her. He sets a small Quran on her bedside.
Mama tilts her head in the direction of his voice, pulling her gaze away
from the window. Majeed immediately moves to her side, gently lifts her
hand. He chokes up at Mama’s bound wrists. ‘Are these really necessary?’
he asks, sniffling. Afaf is quiet and remains frozen at the door, fingering
the edge of a fresh bandage Majeed gently wrapped around her arm.
Mama looks feverish and her pupils are dilated: ‘I want to go home,’ she
croaks.
Baba holds her other hand, the restraint grazing her fingers. ‘Insjallah
you’ll be discharged soon, and-‘No. I want to go home.’ She tries to lift her
arms, but the cuffs only permit them to move a few inches above her body.
“Home”, she repeats, with all the emphasis she can muster for a single
word.

8 september Brieven in de nacht
Hoda Barakat

Citaat
Ik ben niet meer teruggegaan en heb me ook niet meer in het kamp
vertoond, uit angst dat ze me zouden herkennen. Ik sliep op straat met
Afghanen en Ethiopiërs. Het Rode Kruis en een aantal islamitische
hulporganisaties brachten ons eten en dekens. Maar ik werd weggestuurd
vanwege mijn drankgebruik. Ik nam mijn toevlucht tot de
alcoholistenbendes, maar daar ben ik niet lang gebleven. Ze hebben me in
elkaar geslagen en me midden in de winter van mijn windjack beroofd.
Nu denk ik erover terug te gaan naar huis. Ik bedoel: als de politie me in
deze omstandigheden arresteert, zullen ze me onherroepelijk terugsturen
naar mijn land, als ze dat al doen. Er is hun veel aan gelegen zich van ons
te ontdoen. Ik kan een ticket kopen en het erop wagen en de grens
oversteken. Vanaf daar vind ik wel weer een nieuwe manier om te vluchten.
Ik moet snel iemand vinden die valse papieren voor me kan regelen. In elk
geval kan ik hier niet blijven, niet in dit land en niet op dit vliegveld.
Maar voorlopig denk ik dat ik nog steeds voldoende tijd heb om door te
gaan met mijn brief aan jou.

27 oktober Weg van Damascus
Ghayath Almadhoun

Citaat
Ik had mijn witte dagen verkocht op de zwarte markt en kocht een
huis dat uitkeek op de oorlog. Het uitzicht was onweerstaanbaar
mooi. En zo dwaalde mijn gedicht af van de leerstellingen van de
sjeik en verweten mijn vrienden me dat ik me van hen terugtrok. Ik
deed kohl op mijn ogen en werd meer Arabier, ik dronk kamelenmelk
in een droom en werd wakker als een dichter,
ik keek naar de oorlog zoals lepralijders naar de ogen van mensen
kijken, en uiteindelijk kwam ik tot angstaanjagende waarheden over
poëzie en witte mannen, over het seizoen van de trek naar Europa,
over steden die toeristen ontvangen in tijden van vrede en
moedjahedien in tijden van oorlog, over vrouwen die in tijden van
vrede te veel lijden en in tijden van oorlog brandstof voor de strijd
worden.

1 december The book of collateral damage
Sinan Antoon

Citaat
I saw myself living in a faraway country, where everything was clean and
tidy. A quiet life without wars, sects, or religions. Immigrants and refugees
had all the rights and freedoms that humans can dream of. Even animals
were respected and had rights. Science and technology were so developed
that human beings could travel to the future or the past, to visit or to stay,
provided of course that they were adults and in good health and didn’t
have a criminal record. Even as I dreamed I knew I was dreaming, because
I had lied on the application form. I wrote that I had never been in prison
and that I didn’t have any health problems. I signed the form without
hesitation. I also knew I was dreaming because I was speaking their
language fluently. […] They carried out many rigorous tests with modern
devices in a clean hospital […]. I was worried I might fail the medical tests,
but I passed. They would let me travel only in one direction, into either the
future or the past. […] I wasn’t interested in the future, of course.
I think that people are divided into two types: those who escape from the
past, and those who escape to the past.

Diaspora en
diasporaliteratuur
Een eerste inventarisatie

Diaspora
• Reis in plaats
• Homeland  Hostland

• Reis in tijd
• Herinnering, nostalgie  Nieuwe ervaringen, nieuwe ontmoetingen

• Reis in emoties
• Verlies, verdriet, gemis, ontheemding, vervreemding, verbittering
• Relativering, meer hybride identiteit; brug tussen culturen

Diaspora en de vreemdeling
Abdelkader Benali

Uit De Vreemdeling
• Je hebt geboorte, dood en migratie. Migratie maakt je voorgoed tot een
gespleten figuur. Je denkt altijd na over wat je bent voor de Ander. Ook
wanneer je er niet over nadenkt speelt het een rol wanneer je door die
Ander eraan wordt herinnerd dat je niet van Hier bent.
• Hoe meer je je begint thuis te voelen in het nieuwe land, hoe groter het
gevoel van gemis wordt, want de herinneringen worden sterker dan het
leven zelf.
• Literatuur draait fundamenteel om de Ander en dat die Ander
menigvuldig is, complex, vaak in tegenspraak met zichzelf,
transformerend. Romanpersonages zijn beschadigde goederen. En elke
roman vertelt het ingewikkelde verhaal van die beschadigde goederen.

Diaspora en verhalen

Elif Shafak
• Wij bestaan uit verhalen –de verhalen die al gebeurd zijn, die op
dit moment plaatsvinden en die puur in onze verbeelding vorm
krijgen, door woorden, beelden, dromen en een eindeloze
verwondering over de wereld om ons heen en hoe alles werkt.
• Onverbloemde waarheden, diepe gedachten, flarden herinnering,
open wonden. Als we niet ons verhaal kunnen vertellen, als ons het
zwijgen wordt opgelegd en we worden buitengesloten, dan worden
we ontmenselijkt.
• Het is vooral via verhalen dat we de wereld op een genuanceerde,
reflectieve manier leren beschouwen , ervaren, voelen en
herinneren. Naarmate we meer inzicht verwerven in de worsteling
van mensen van verschillende achtergronden en ons een
voorstelling maken van andere levens, krijgen we een idee van de
complexiteit en rijkdom van identiteiten.

Hassan Blasim

Uit Allah 99
• In mijn geval heeft de literatuur niet alleen een toevlucht voor
het leven geboden, sterker nog: de literatuur heeft mijn leven
gered. Ik ben namelijk geboren in een land waar het niveau
van bruut geweld elke tien jaar tot alarmerende, onwerkelijke
hoogten stijgt. (…)
• Sinds mijn jeugd is boeken lezen een school voor mij geweest.
Een school die ik nooit heb willen verlaten. Iets anders heb ik
niet nodig.

Diasporaliteratuur en ervaring
• Leerschool van menselijkheid, behoud van waardigheid
• Ruimte voor troost en (trauma)verwerking
• Kans om verhaal te vertellen, aandacht, erkenning te vragen
• Aandacht voor memory work: omgaan met herinneringen
• Aandacht voor identity work: bouwen en vernieuwen van
identiteit
• Ervaring opdoen met culturele overbrugging

Diasporaliteratuur en geen ervaring
• Kennismaking met bijzonder genre
• Inzicht in en inleving met reiservaringen
• Begrip en herkenning van memory work
• Begrip en herkenning van identity work
• Ervaring opdoen met culturele overbrugging

Reacties, vragen, suggesties

Project diasporaliteratuur
Naast boekbesprekingen:
•
•
•
•
•

Artikelen en podcasts
Nieuwsbrief en culturele tips
Live ontmoetingen
Ontmoetingen met schrijvers
Filmvertoning

• Pay as you like
• Via de website www.diasporaliteratuur.nl → ook links naar boekhandels

