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Désirée Schyns Tastend door een donkere tunnel
Het autobiografische universum van Assia Djebar 

Januari ’34. Deze eerlijkheid op het papier valt mij niet mee, nu ik alles 
herlezen heb; ik ben niet ontkomen aan de mysterieuze wet die, zodra men 
verhalen schrijft, van elke ‘ik’ toch een personage maakt.

– E. Du Perron, Het land van herkomst 

De Franstalige Algerijnse Assia Djebar (pseudoniem van 
Fatima-Zohra Imalayène, Cherchell, 936), historica, schrijfster 

en cineaste, heeft twaalf romans, een stuk of acht essay- en verhalen-
bundels, een dichtbundel, twee films, een toneelstuk en een opera op 
haar naam staan. Ze is de eerste Afrikaanse vrouw die werd toegelaten 
op een Franse grande école (Ecole normale supérieure de Sèvres in 955), 
de eerste Algerijnse die films maakte in haar vaderland en de eerste 
vrouw van het Afrikaanse continent die, in 2005, tot lid werd verkozen 
van de Académie Française. 

Ze debuteerde in 957 op eenentwintigjarige leeftijd met het licht-
voetige De dorst,2 naar eigen zeggen om uit te proberen of ze kon schrij-
ven, en die vingeroefening leverde haar de bijnaam van ‘de Algerijnse 
Françoise Sagan’ op. Het jaar daarop volgde Les impatients, dat thema-
tisch in veel opzichten al de kern in zich draagt van het werk dat in de 
decennia daarna het licht zag: het isolement van moslimvrouwen, hun 
minderwaardige positie ten opzichte van mannen in een patriarchale 
samenleving, de vrouw als schatbewaarder van eeuwenoude tradities 
en het zintuiglijke als leidraad bij zelfkennis en de ontdekking van 
de wereld. 

In 962 en 967 publiceert Djebar twee boeken die een breuk vormen 
met haar voorafgaande teksten, omdat de actuele politieke situatie in 
  De opvoering van haar opera Aïsja en de vrouwen van Medina door het On-

afhankelijk Toneel in de regie van Gerrit Timmers in het kader van Rotterdam 
Culturele Hoofdstad 200 moest na protest van ‘niet met name genoemde isla-
mitische organisaties’ worden afgelast. Zie Paul Steenhuis, ‘Wat islamitisch 
Rotterdam verbiedt, mag in Rome wel’, in nrc Handelsblad,  december 2000. 

2  Haar in het Nederlands vertaalde romans, alle uitgegeven door De Geus te 
Breda, worden met hun Nederlandse titels aangeduid. Oorspronkelijke titel  
La soif, vertaling Margot Bakker. Bruna, Amsterdam 958.
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haar vaderland voor het eerst een rol in haar fictieve werk krijgt. In 962, 
het jaar van de Algerijnse onafhankelijkheid, verschijnt Les enfants du 
nouveau monde, over de inwoners van de stad Blida die lijden onder de 
terreur van de dekolonisatieoorlog, ‘la guerre d’Algérie’ (954–’62, van-
uit Algerijns perspectief ‘Guerre de libération nationale’ genoemd), 
en in 967 Les alouettes naïves waarin een mannelijke verteller via flash-
backs bericht over de onafhankelijkheidsstrijd van een zelfbewuste en 
strijdvaardige jonge generatie en in gesprekken met Algerijnse vrouwe-
lijke medeverzetsleden nadenkt over de weg die het vrije Algerije zal 
inslaan. Djebar is bij mijn weten een van de eersten en ook enigen die 
het waagden al in zo’n vroeg stadium in fictie twijfels te uiten over de 
mogelijkheid van politieke en sociale gelijkheid van mannen en vrou-
wen in het onafhankelijke Algerije van na 962. 

Djebar publiceert vervolgens langer dan tien jaar niet; ze maakt in 
deze tijd twee films, La nouba des femmes du Mont Chenoua (977, 
bekroond met de prijs van de internationale kritiek op het filmfestival 
van Venetië) en La zerda ou les chants de l’oubli (979). In 980 pakt ze 
de draad weer op met Femmes d’Alger dans leur appartement, een 
bundel korte verhalen geschreven tussen 958 en 978. De titel verwijst 
naar de drie gelijknamige schilderijen van Delacroix uit 834 en naar 
de reeks daarop geïnspireerde doeken van Picasso die tussen 955 en 
958 zijn interpretatie van de Algierse haremvrouwen maakte.3 In deze 
bundel staan verzetsstrijdsters uit de dekolonisatieoorlog centraal, en 
vooral het noodlottige feit dat hun in het bevrijde Algerije opnieuw het 
zwijgen wordt opgelegd. Zij werden door de Fransen gemarteld en 
verkracht, en hoewel zij net als de mannen hun leven hebben gewaagd 
om de kolonisator te verjagen, is er voor hen in het onafhankelijke Alge-
rije geen plaats. Djebar deelt deze overtuiging overigens met andere 
Franstalige schrijvers uit Algerije zoals Mohammed Dib, Rachid 
Mimouni, Tahar Djaout en Rachid Boudjedra, die na de onafhanke-
lijkheid in hun werk hun ontgoocheling over het nieuwe Algerije op 
schrijnende wijze hebben verbeeld.4 
3  Zie Rachid Boudjedra, ‘Lofzang op de vrouwen van Algerije’, vertaling Désirée 

Schyns, in Armada. Tijdschrift voor wereldliteratuur, jg, 3, nr. 9, december 997. 
Boudjedra leest deze vijftien schilderijen van Picasso als een solidariteitsver-
klaring met de strijd voor Algerijnse onafhankelijkheid en een lofzang op het 
revolutionaire elan van de vrouwen die in het voetspoor van Berberkoning 
Kahena in opstand kwamen.

4  Zie Désirée Schyns, Une écharde dans la gorge. L’Evolution de la mémoire litté-
raire de la guerre d’Algérie (954-962) dans la fiction algérienne francophone 
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In Femmes d’Alger dans leur appartement begint zich de stijl van 
Djebar af te tekenen, die bij mij het beeld oproept van een mens die in 
een donkere tunnel met een kostbaar voorwerp in zijn handen tastend 
voortgaat, tot hij bij de uitgang is. Een stijl die getuigt van een zoek-
tocht in de taal zelf van deze meertalige auteur (Arabisch-Frans en 
Berbers via haar grootouders) en die bij intense lezing meerdere (tegen-
strijdige) verhalen blootlegt. Djebars stijl wordt vaak geschraagd door 
oxymoronen. Als zij het over zichzelf heeft, dan vooral over schrijven 
als middel om zichzelf zichtbaar te maken. Deze stijl openbaart zich 
ten volle in L’amour, la fantasia uit 985, een atypische autobiografie 
die ik wil spiegelen aan haar recentste boek, Nergens thuis in het huis 
van mijn vader uit 2007. 

autobiografische ruimte 
Assia Djebar heeft nog op geen enkele van haar teksten het etiket auto-
biografie geplakt. Bij haar vinden we geen titels als Histoire de ma vie 
(George Sand) of Enfance (Nathalie Sarraute). Vanaf L’amour, la fantasia 
duiken echter voor het eerst expliciet autobiografische elementen op 

Klas van Tahar Imalayène, onderwijzer in Mouzaïaville (Mitidja), 939. Zijn dochter 
Assia Djebar is het enige meisje en was toen drie jaar. 
Foto Jean Vigne, uit Mireille Calle-Gruber, Assia Djebar, ou la résistance de l’écriture

(958–2003). Proefschrift Universiteit van Amsterdam, 2007. Te lezen via  
http://dare.uva.nl/record/229857. In 20 verschijnt bij uitgeverij L’Harmattan 
een handelseditie. 
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naast historische gebeurtenissen, en zij gaat op deze weg voort in On- 
eindig is de gevangenis.5 De verwevenheid van collectieve herinneringen 
van het Algerijnse volk en een individueel geheugen van een meisje dat 
in een koloniale samenleving opgroeide met een moderne vader die 
Frans onderwees en een traditioneel levende moeder die zich sluierde, 
is een van de terugkerende thema’s in haar werk. Pas in haar persoon-
lijkste boek tot nog toe, Nergens thuis in het huis van mijn vader, treedt 
Djebars jeugd veel meer op de voorgrond en vormen de collectieve 
geschiedenis en het koloniale verleden veeleer een achtergrond. Toch 
noemt zij ook dit boek een roman, een genreaanduiding die overigens 
in de Nederlandse vertaling werd weggelaten.6 

Door de toevoeging van ‘roman’ bij L’amour, la fantasia kunnen we 
volgens Philippe Lejeune in Le pacte autobiographique7 niet meer 
spreken van een autobiografie in de strikte zin van het woord, het is een 
‘attestation de fictivité’. Omdat Djebar echter een meisje ten tonele 
voert dat – zo blijkt uit interviews die ze heeft gegeven en uit de vele 
boeken en artikelen die aan haar gewijd zijn8 – verwijst naar het kind 
dat zijzelf is geweest, vallen de autobiografische aspecten niet te ont-
kennen en kunnen we in navolging van Lejeune spreken van een ‘espace 
autiobiografique’, een autobiografische ruimte. Die ruimte bestrijkt 
in het universum van Djebar eigenlijk haar hele werk; door een ‘vérité 
intime’ uit haar leven te tonen krijgen alle andere romans ook meer 
reliëf, omdat zij thema’s zoals de koloniale samenleving, de oorlog en 
het taboe op het zich ontbloten in de Arabische traditie steeds opnieuw 
met variaties en vanuit andere perspectieven oppakt. 

De techniek van de schrijfster is dat de verteller de lezers een stuk 
verleden toevertrouwt dat vervolgens weer gerelativeerd wordt omdat 
deze persoonlijke geschiedenis wordt ingeschreven in de collectieve 
herinnering van Algerije, waar Djebar overigens sinds de jaren zeventig 
niet meer woont omdat zij als gevolg van de verplichte arabisering van 
het lager en hoger onderwijs haar vak geschiedenis aan de universiteit 

5  Oorspronkelijk Vaste est la prison. Albin Michel, Paris 995. Vertaling Jan 
Versteeg, 996. 

6  Nulle part dans la maison de mon père. Fayard, Paris 2007. Vertaling Jan 
Versteeg, 200.

7  Editions Du Seuil, Paris 975. Ik verwijs vooral naar ‘Le pacte autobiographique’, 
p. 3–49, en naar ‘Gide et l’espace autobiographique’, p. 65–97.

8  Zie hiervoor bijvoorbeeld de site van Littératures du Maghreb: www. limag.
refer.org. Voor een recent interview: http://www.canalacademie.com/ida885-
Assia-Djebar-de-l-Academie.html
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van Algiers niet meer naar behoren kon doceren.9 Zo depersonaliseert 
het ‘ik’ als het ware, een beweging die ook in gang wordt gezet door 
het veelvuldig gebruik van ‘zij’ als de vertelster het over zichzelf heeft, 
waardoor het ‘ik’ een personage in een fictieve ruimte wordt. In Ces 
voix qui m’assiègent (essays uit 999) schrijft Djebar dat ze paradoxaal 
genoeg bij het schrijven van L’amour, la fantasia haar persoonlijke 
wereld (het autobiografische deel) wilde beschermen met ramen die uit-
zicht boden op de geschiedenis, met hoofdstukken die de gevechten op 
leven en dood tussen de Algerijnen en de Fransen in scène zetten. Ze 
geeft zich weliswaar bloot, maar heeft in deze tekst ook nog buffers en 
muren van collectieve herinnering nodig. Juist deze ‘mix’ maakt haar 
werk zo boeiend. 

Djebar presenteert dus in L’amour, la fantasia zeker geen totaliseren-
de autobiografie, verre van dat, maar als we de tekstfragmenten over 
haar jeugd in het koloniale Algerije lezen, weten we als lezer dat we hier 
met een authentiek verslag te maken hebben dat veranderingen onder-
gaat doordat ze erover schrijft en dat ook steeds terugkeert in haar 
andere fictieve werken. Andere indicaties voor autobiografische elemen-
ten zijn precieze data en geografische plaatsen die vooral voorkomen 
in Nergens thuis in het huis van mijn vader. Bij een strikte autobiografie 
is er volgens Lejeune een identiteitsrelatie tussen de auteur, de verteller 
en het personage dat ‘ik’ of ‘zij’ wordt genoemd, maar in het geval van 
Djebar wordt deze relatie geproblematiseerd omdat ze in haar jeugd 
haar vaders naam droeg en het pseudoniem Assia Djebar koos om hem 
te beschermen. Het is opvallend dat haar familienaam nooit in haar 
autobiografische ruimte voorkomt. Maar Djebar schrijft met opzet 
geen rechtlijnig levensverhaal, grote delen uit haar biografie komen 
zelfs nooit aan de orde. In haar visie zorgt de alchemie van het schrijf-
proces ervoor dat het aan het papier toevertrouwde een eigen leven gaat 
leiden waardoor ook het ‘ik’ een personage wordt in een eigen univer-
sum met eigen wetten waarop de auteur op een gegeven moment geen 
vat meer heeft. Zo verandert Djebar al schrijvend haar levensloop. 

schrijven met de qalam
Geen kindertijd in de titel, maar liefde en een fantasia. Dit woord ver-
wijst in de muziek naar een fantasie, en in de Arabische wereld is het de 
aanduiding voor een ruiterfeest waarbij de ruiters hun kunsten te paard 

9  Zie het in de vorige noot vermelde interview.
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vertonen en tegelijk ook met kanonpoeder (in het dialectaal Arabisch 
baroud) schieten. Door het woord fantasie in de polyseme titel plaatst 
Djebar het collectieve en persoonlijke geheugen in de context van 
‘typisch Arabische folklore’ en van verdichting en vrije improvisatie. 
De liefde uit de titel verwijst naar verschillende vormen van liefde: ‘mots 
d’amour’, woorden van liefde voor het dialectale Arabisch van Algerije, 
voor haar moedertaal die geen schrijftaal is, ‘mijn orale en in haveloze 
lompen gehulde moedertaal’ uit het vertaalde fragment dat hierna is 
opgenomen. Verder verwijst het woord liefde naar de onstuimige liefde 
van een Arabische ruiter die in zijn verliefdheid zo driest te paard 
langs zijn geliefde stuift dat ze als gevolg van een dodelijke hoeftrap ter 
plekke sterft. Daarnaast vertelt Djebar in het eerste hoofdstuk dat ze op 
zeventienjarige leeftijd kennismaakte met de (verboden) liefde via een 
in het Frans geschreven liefdesbrief van een Arabische jongen. Uit-
zinnig van woede verscheurt haar vader de brief voor haar ogen. Liefde 
is bij haar niet alleen verbonden met een tragische afloop, zoals bij de 
ruiter en zijn geliefde, maar ook met liefde voor het schrijven en met 
haat-liefde voor haar schrijftaal, de taal van de voormalige kolonisator. 
Ik kom hier nog op terug.

L’amour, la fantasia is zoals alle latere teksten van Djebar volgens 
een uitgekiende architectuur opgebouwd. Afwisselend lezen we over 
de verovering van Algerije door de Fransen in 830, een historische 
‘Conquête’ die door Djebar steevast ‘Défaite’ wordt genoemd, dus bezien 
vanuit het perspectief van de inheemse bevolking, over de Algerijnse 
onafhankelijkheidsoorlog, vanuit het perspectief van Berbervrouwen, 
een stuk oral history, en over haar jeugd, vooral haar lagereschooltijd en 
de zomervakanties die ze bij haar nichtjes doorbracht. De jeugdherin-
neringen gaan vooral over de ‘harem’, bij Djebar ook vaak ‘gynécée’0 
genoemd, de plek die voor haar als Arabisch meisje voorbestemd was 
als haar vader haar daarvoor niet had behoed en haar naar de Frans-
talige lagere school had gestuurd, waar haar lotsbestemming een andere 
wending kreeg en ze zich ontwikkelde tot een briljante leerlinge. Een 
ander woord dat ze vaak gebruikt voor de kleine bewegingsvrijheid 
van vrouwen is dat zij ‘cloîtrées’ zijn, van cloître, klooster, waarin mee-
klinkt dat de vrouwen uit haar jeugd als kloosterzusters afgezonderd 
van de wereld leefden. 

0  Gynécée is het vrouwenvertrek in Griekse en Romeinse huizen en een syno-
niem van harem. Djebar speelt net als Edward Saïd met Europese vooronder-
stellingen en Oriëntalistische fantasieën als ze het over ‘harem’ heeft.
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Djebar geeft de bespiegelingen over haar jeugd een plaats in de ver-
halen over twee oorlogen, die van de koloniale verovering (die tweeën-
twintig jaar duurde) en die van de onafhankelijkheid (een strijd van 
acht jaar). Ze verbindt haar eigen bestaan met het lot van haar voorou-
ders van drie generaties vóór haar, die de koloniale onderwerping aan 
den lijve ondervonden omdat legeropperbevelhebber de Saint Arnaud 
de zaouia vernietigde van de Beni Ménacer-stam, de stam van haar 
overgrootouders. De vertelster zegt dat ze in 842, op de dag dat alle 
bezittingen van haar voorouders werden verwoest en in brand gesto-
ken, werd geboren in figuurlijke zin, omdat het licht van het vuur van 
de vernietiging haar de kracht geeft om te spreken en zich buiten de 
voor haar verboden terreinen te bewegen. In andere teksten herneemt 
Djebar dit idee van inspirerend contact met oudere, heldhaftige gene-
raties, zo staat er in Nergens thuis in het huis van mijn vader dat vorige 
generaties bezit van haar hebben genomen met ‘hun onstuimigheid, 
hun snelle paarden, hun hartstocht om te willen sterven’.

L’amour, la fantasia maakt samen met De schaduwkoningin2 en 
Oneindig is de gevangenis3 deel uit van het ‘Algerijnse kwartet’. Volgens 
Mireille Calle-Gruber4 zou het vierde deel van de serie ‘het boek over 
de vader’ moeten worden, maar ik heb nog nergens expliciet een aan-
wijzing gevonden of dit deel bestaat, waarschijnlijk is het Djebars 
recentste boek, Nergens thuis in het huis van mijn vader, waarin ze heel 
openhartig over haar inmiddels overleden vader schrijft. In dit laatste 
boek keert een aantal thema’s terug en herneemt Djebar soms letterlijk 
titels uit L’amour, la fantasia, zoals ‘Air de Nay’, die in Nergens thuis als 
variatie op een thema terugkeert als ‘Air de Ney’.5  

L’amour, la fantasia begint met een klein meisje dat aan de hand van 
haar vader naar school gaat, terwijl de schrijfster vijfentwintig jaar 
later, in het boek over haar vader, opent met een klein meisje van drie 
en later vier en vijf jaar dat haar van top tot teen met wit satijn geslui-
erde moeder door de straten van Césarée leidt. Haar uit een aristocra-

  Een zaoui is een godsdienstig gebouw rond het graf van een vereerde persoon 
uit de traditie van de islam met bidvertrekken en scholen, en biedt onderdak 
aan pelgrims die meerdere jaren ter plekke verblijven. 

2  Het tweede in het Nederlands vertaalde boek, Ombre sultane. Latès, Paris 987. 
Vertaling Jan Versteeg, 99.

3  Vaste est la prison. Albin Michel, Paris 995. Vertaling Jan Versteeg, 997.
4  Mireille Calle-Gruber, Assia Djebar, ou la résistance de l’écriture. Maisonneuve 

et Larose, Paris 200 , p. 4-5. 
5  Een nay (ook wel geschreven als ney) is het Arabische woord voor rietfluit.
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tische familie stammende moeder droeg de traditioneel Algerijnse 
witte en stedelijke haïk en over haar neus een driehoek van organza die 
haar ogen vrijliet. Pas eind jaren vijftig besloot de moeder zich van 
haar sluier te ontdoen, vertelt Djebar. In dit licht is het nog verbazing-
wekkender dat de schrijfster zelf (door haar vader) zo Europees is 
opgevoed.   

Het laatste woord van een klein hoofdstukje van soms maar drie 
pagina’s, steeds aangeduid met een titel of met Romeinse cijfers, in 
L’amour, la fantasia vormt in het eerste deel ‘La prise de la ville ou L’amour 
s’écrit’ het begin van het volgende hoofdstukje. Zo is het laatste woord 
‘aube’, dageraad, van het openingshoofdstuk over een Arabisch meisje 
dat aan de hand van haar vader naar de lagere school gaat, het eerste 
woord van het tweede hoofdstuk over de imposante Franse vloot die in 
de dageraad van 3 juni 830 de baai van Algiers binnenvaart. Steeds 
worden persoonlijke herinneringen afgewisseld met een blik op de 
geschiedenis, vaak met behulp van getuigenissen van de kolonisator. 
De geschiedenis wordt door de overwinnaars geschreven, maar Assia 
Djebar deconstrueert dit pijnlijke gegeven voor de gekoloniseerden 
met verve en poëtische verbeeldingskracht. Zo vertelt ze vanuit een 
volstrekt nieuw gezichtspunt het verhaal van de inname van Algiers in 
830 op basis van het verslag van een kapitein die met zijn schip deel 
uitmaakte van de Franse armada. Djebar concentreert zich op de 
inwoners van de ontwakende stad die nog een paar uur gegund is voor-
dat het geweld begint en voor wie de kapitein en zijn mannen volstrekt 
geen oog hadden. Door Djebars verbeeldingskracht komen ze voor het 
eerst in beeld. Ook gebruikt ze brieven van schilders-schrijvers (zoals 
Eugène Fromentin, een fragment uit diens roman Une année dans le 
Sahel uit 858 vormt het motto van L’amour, la fantasia) en van Franse 
officieren. Deze getuigenissen worden in Djebars universum instru-
menten van weerstand tegen de barbaarsheid van de ‘Conquête’. 

Aan het einde van het boek wordt verteld hoe Fromentin beschrijft 
dat hij in 853 in Laghouat de verwoestingen overziet die het koloniale 
leger heeft aangericht tijdens een beleg. Fromentin, die zelfs een half 
jaar later nog getroffen wordt door de stank van lijken, raapt een afge-
hakte hand van een anonieme Algerijnse vrouw op. Daarna, schrijft 
Djebar, vervolgt hij zijn weg en gooit hij die hand weer weg. En de ver-
teller grijpt actief in: ‘Later grijp ik deze levende hand, hand van ver-
minking en herinnering en ik probeer die hand met de qalam te laten 
schrijven.’6 Mireille Rosello merkt op dat het hier niet meer gaat om 



9

een ‘archeologisch schrijven’ waarbij de bedolven geschiedenis vanuit 
het perspectief van de gekoloniseerde naar boven wordt gehaald, maar 
om het werkelijk luisteren naar schimmen uit het verleden die door 
de koloniale vernietiging geen graf hebben gekregen. Het gaat hier om 
een betekenisvolle ontmoeting met de geesten uit het verleden, een 
‘encontre spectrale’.7 Assia Djebar maakt zich meester van de afgehakte 
hand van een Algerijns vrouwenlichaam en verovert op die manier al 
schrijvend met een Arabische pen een plek van waaruit zij de geschiede-
nis vanuit haar perspectief en met haar verbeeldingskracht vertelt. 

een personage op de vlucht
In het hierna volgende vertaalde fragment uit L’amour, la fantasia komen 
een paar thema’s samen die kenmerkend zijn voor het hele boek en die 
zoals gezegd ook met variaties terugkeren in andere teksten. In de eerste 
plaats thematiseert Djebar het feit dat ze als gevolg van haar vaders 
keuze ging ‘samenwonen’ met de Franse taal, haar ‘stiefmoedertaal’. 
In het fragment is die taal een vergiftigd geschenk, een ‘tunique de 
Nessus’, een Nessuskleed.8 De haat-liefdeverhouding tot de schrijftaal 
wordt hier op een zeer dramatische en conflictueuze manier in scène 
gezet die past in een tekst over oorlogen en geweld. Vanuit vertaalper-
spectief is het Frans van Djebar een taal die de Franse grammatica en 
syntaxis ondermijnt en die wordt gebruikt als oorlogsbuit.9 Daarnaast 
heeft ze een voorliefde voor ongebruikelijke en vaak archaïserende 
woorden. Ten slotte zijn haar woorden ook vaak polyseem, waardoor 
de interpretatie bemoeilijkt wordt. Djebars woordkeuze in het geko-
zen fragment roept de culturele herinnering aan het kolonialisme en 
aan de krachtmeting tussen kolonisator en gekoloniseerde op. Ze 
schept als het ware een tussengebied in de tekst, een gebied waar de 
kolonisator en de gekoloniseerde elkaar bevechten en waar ze elkaar 

6  Een qalam is een potlood of vulpen. Er is ook een soera die ‘Al-Qalam’ heet. 
7  Mireille Rosello, Encontres Méditerranéennes. Littératures et cultures France-

Maghreb. L’Harmattan, Paris 2006, p. 207.
8  De centaur Nessus wordt door Hercules gedood omdat hij diens vrouw Deia-

nira wilde schaken. Stervende raadt Nessus haar aan het bloed dat aan de pijl 
kleeft te bewaren als tovermiddel van liefde. Later, als ze bang is dat Hercules 
haar wil verstoten, stuurt zij hem een met dat bloed bestreken kleed, en zodra 
Hercules het aantrekt wordt zijn lichaam verteerd door het gif. 

9  Dit beeld is van de Franstalige Algerijnse auteur Kateb Yacine, de Algerijnse 
Rimbaud, die het Frans beschouwde als een buit die de Fransen in 962 achter-
lieten. 
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ook soms tijdenlang met rust laten, ze kiest namelijk het van oorsprong 
Spaanse woord ‘presidio’ (préside’) en de gevechtstactiek van ‘rebato’ 
(‘la tactique du rebato’). Het Arabische dialect wordt vergeleken met 
de inheemse bevolking die zich verdedigt tegen de in dit geval Spaanse 
overheerser, die in de negentiende eeuw, nog voor de inval van de 
Fransen in 830, presidio’s, forten, bouwde langs de Marokkaanse en 
Algerijnse kust, die ook dienden als strafkolonie. Het Frans wordt door 
Djebar vergeleken met een ‘orgueilleux préside’, een hooghartig pre-
sidio.20 

Een ander terugkerend thema is het problematiseren van zich ‘ont-
sluieren’ via het schrijven. Het woord ‘dévoiler’ is in het universum van 
Djebar vanzelfsprekend geen onschuldig woord omdat het in eerste 
instantie is verbonden met de hoofddoek en de sluier die haar bespaard 
bleven en die ze in dit fragment ‘voile-suaire’, sluier-lijkwade noemt. 
Dit blootleggen is een illusie, de vertelster heeft de indruk dat ze zich 
niet blootgeeft, maar juist meer bedekt. Het schrijven van een autobio-
grafie in de taal van de kolonisator betekent verhullen, verdichten en 
afstand nemen (‘schrijven in het Frans betekent dat je je elleboog ver van 
je af houdt alsof je je achter een verhoging verschanst en in die omme-
keer spoelt het schrijven als in de branding aan.’). Zowel in L’amour, 
la fantasia als in Nergens thuis in het huis van mijn vader verbindt Djebar 
de zoektocht naar zichzelf met woorden van andere auteurs die auto-
biografieën hebben geschreven, zoals de kerkvader Augustinus die uit 
Algerije kwam en die in het Latijn schreef, de Arabische staatsgeleerde, 
historicus en socioloog Ibn Khaldûn die Berber zou zijn geweest en die 
in het Arabisch schreef, en de Franstalige Belgische schrijver Henri 
Michaux. 

In haar recentste boek gaat Djebar nog een stap verder in het ont-
rafelen van de schrijfact. In het nawoord ‘Silence sur soie ou l’écriture 
en fuite’, waar ze een woordspeling maakt met het woord ‘soi’, zelf, en 
‘soie’, zijde, verklaart ze dat het autobiografische schrijven helaas geen 
zijdezachte maar een martelende bezigheid is die lijkt op het dragen 
van een boetekleed dat ruw over de huid schuurt. Het is opvallend hoe-
veel de uit een Arabische traditie komende schrijfster verwijst naar 
christelijke gebruiken van boetedoening en een zoektocht naar God. 

20  Zie Désirée Schyns, ‘Le butin de guerre et la tunique de Nessus: traduire  
le rapport au français chez Malika Mokeddem et Assia Djebar’, in Cadenos 
de tradução no xxiv, 2009/2, p. 3–47, http://www.periodicos.ufsc.br/index.
php/traducao/issue/view/3
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In het derde deel, met de titel ‘Celle qui court à la mer’, heeft de vertelster 
namelijk iets onzegbaars over zichzelf blootgegeven dat ze nog nooit 
eerder had verteld. Op een manier die ik eerder omschreef als het dra-
gen van een kostbaar voorwerp door een donkere tunnel, beschrijft ze 
traag en uitgesponnen hoe ze op een dag in oktober 953 in Algiers 
tijdens een pijnlijke ontmoeting met haar verloofde wegrende met al- 
leen de zee en de horizon daarachter voor ogen, en zich onder een rijden-
de tram wierp die haar vlucht belemmerde. Ze bekent daarbij ook dat ze 
had gewild dat de trambestuurder was doorgereden zodat haar ver-
langen naar de dood werd ingelost. Voorwaar een stuk ‘echte’ autobio-
grafie! Zoals ze in L’amour, la fantasia schreef dat ze werd geboren in 
het licht van de vlammen die de zaouïa van haar voorouders verteer-
den, schrijft ze in Nergens thuis in het huis van mijn vader dat ze die 
dag op weg naar de horizon, de dag van haar vlucht vooruit en haar 
zelfmoordpoging, als schrijfster werd geboren. Haar schrijven is een 
‘écriture en fuite’, een schrijven op de vlucht, naar analogie met de jonge 
vrouw die zich vlak voor het uitbreken van de Algerijnse onafhankelijk-
heidsoorlog blindelings in zee wilde werpen, maar werd tegengehou-
den door een tram. Terwijl Djebar in het hier vertaalde fragment uit 
L’amour, la fantasia nog sceptisch is ten aanzien van de mogelijkheden 
van introspectie, geeft de schrijfster zich in haar boek uit 2007 veel 
meer bloot. Toch stelt ze in de voorlaatste alinea net als Du Perron uit 
het motto van dit essay dat bij het schrijven over een deel van je leven 
elk ‘ik’ je ontglipt en een personage wordt dat tussen je vingers weg-
glipt: 

Elke schrijver van verhalen (of anders van gedichten) weet goed dat 
het wonderbaarlijke moment daar is wanneer dankzij een detail, op een 
heel onverwacht moment, het personage of degene die de verhaallijn 
stuwt, het persona, tussen je vingers wegglipt, niet meer mechanisch is; 
ineens ben jij zelf geen schepper meer, maar een volgeling, een schat-
plichtige, een knecht, degene die bemint in de slagschaduw van de ander, 
die rookwolk, die vertrouwde en vijandelijke hersenschim, die praat en 
een stem heeft, die jij bent en die meer is dan jij alleen … [mijn vertaling, 
d.s.] 

De auteur Djebar ontdekt tijdens het beschrijven van een pijnlijke her-
innering uit haar jeugd die tegelijkertijd de basis voor haar schrijver-
schap heeft gevormd, dat zij als schepper afstand moet doen en op een 
totaal onverwacht moment het nakijken heeft omdat het ‘ik’ een per-
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sonage is geworden en in dit geval letterlijk op de loop is gegaan. Door 
het schrijven en de verdichting die daarmee (tegen wil en dank) 
gepaard gaat, is de jonge vrouw meer geworden dan alleen het alter 
ego van de schrijfster, maar een romanpersonage in een fictieve ruim-
te met wie lezers zich kunnen identificeren. Geen personage dat zich 
laat vastpinnen, maar een figuur die het kader van de romanruimte 
wil ontvluchten en naar de horizon rent. Ik kan en wil wel van alles 
onthullen, lijkt de schrijfster te zeggen, maar uiteindelijk heeft het per-
sonage het laatste woord en kan ik niet dichterbij komen. 
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proza

Assia Djebar Het Nessuskleed
Vertaling Désirée Schyns

Vader, met zijn kaarsrechte gestalte en zijn fez op, loopt door 
de dorpsstraat; zijn hand trekt me mee, en ik, die mij zo lang trots 

waande – als eerste van de familie kreeg ik Franse poppen, ik hoefde 
niet zoals sommige nichtjes te stampvoeten of te zwichten vanwege de 
sluier-lijkwade: het toppunt van behaagzucht was dat ik me ooit sluier-
de tijdens een zomerbruiloft en me voorstelde dat het een vermom-
ming was, omdat ik immers definitief aan de opsluiting was ontsnapt – 
ik, klein meisje, loop buiten aan de hand van mijn vader. Plotseling 
word ik gekweld door een gevoel van terughoudendheid, door een kna-
gend geweten: is het niet mijn ‘plicht’ om met mijn gelijken ‘achter’ te 
blijven in het vrouwenverblijf? Later, als jonge vrouw, toen ik me bijna 
dronken voelde van het licht op mijn huid, op mijn lichaam in bewe-
ging, staken twijfels de kop op: ‘Waarom ik? Waarom kreeg ik als enige 
van de familie deze kans?’

Ik woon samen met de Franse taal: ruzies, toenaderingspogingen, 
plotselinge of hevige periodes van zwijgzaamheid zijn gebruikelijk bij 
een samenwonend stel. Als ik bewust stennis maak, doe ik dat niet 
zozeer om de voor mij ondragelijke eentonigheid te doorbreken, maar 
eerder vanuit een vaag bewustzijn dat ik te vroeg in een huwelijk ge- 
dwongen ben, een beetje zoals de meisjes uit mijn stad die vanaf hun 
kindertijd aan iemand werden ‘beloofd’. 

Zo zou vader, die onderwijzer was en die zijn gezin voor armoede 
kon behoeden omdat hij Frans onderwijs genoten had, me vóór mijn 
huwbare leeftijd hebben ‘weggegeven’ – gaven sommige vaders hun 
dochter niet aan een onbekende aanbidder of zoals in mijn geval aan het 
vijandige kamp? De roekeloosheid van mijn vader die door dit in de 
traditie passende voorbeeld aan het daglicht treedt, kreeg voor mij een 
totaal andere betekenis: toen ik een jaar of elf was, genoot ik bij mijn 
nichtjes van het erkende voorrecht de ‘lieveling’ van mijn vader te zijn, 
aangezien hij mij zonder enige aarzeling voor de opsluiting had behoed. 

Maar prinsessen die werden uitgehuwelijkt moesten eveneens vaak 
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tegen wil en dank de grens oversteken als gevolg van een bestand tussen 
twee kampen. 

Frans is voor mij een stiefmoedertaal. Wat is mijn verdwenen moeder-
taal die me op de stoep in de steek liet en ervandoor ging? Geïdealiseer-
de of verwaarloosde moedertaal, overgeleverd aan marktkooplui of 
aan cipiers. Onder het gewicht van de taboes die ik meetors als erfenis, 
voel ik me verlaten door de Arabische liefdespoëzie. Komt het omdat 
ik ben verbannen uit dat rijk van liefdeswoorden dat ik het Frans zo 
schraal vind? 

De Arabische dichter beschrijft het lichaam van zijn geliefde, de ver-
fijnde Andalusische levensgenieter schrijft verhandelingen en boeken 
om ontelbare erotische standjes uit de doeken te doen, terwijl hij 
slechts wollen lompen draagt en verzadigd is door een handvol dadels, 
wellen uit de islamitische mysticus de schitterendste bewoordingen op 
waarmee hij zijn honger naar God en zijn verlangen naar het hierna-
maals uitdrukt. De weelderigheid van deze taal lijkt me bijna van een 
verdachte overdaad, al met al een verbale troost… Een rijkdom die 
verloren ging bij een recente teloorgang.

Liefdeswoorden weerklinken in een woestijn. Sinds vijftien jaar be- 
gint het lichaam van mijn zusters in geïsoleerde vlekken op te duiken, 
na meerdere eeuwen van eenzame opsluiting; het gaat op de tast, raakt 
verblind door licht en durft dan pas verder te lopen. Stilte daalt neer 
rondom de eerste geschreven woorden en hier en daar weerklinkt spaar-
zaam gelach dat het gekerm heeft weten te overstijgen.

Het uitschreeuwen van liefde: mijn schrijvende hand maakt een 
woordspeling in het Frans [met écrire en cris, schrijven en geschreeuw] 
over de liefdes die uitwasemen; mijn lichaam dat eenvoudigweg voort-
gaat, maar dan ongesluierd. Wanneer het de you you’s van de voor-
moeders op de slagvelden van weleer ontmoet, wordt het zelfs inzet: ik 
schrijf alleen nog maar om te overleven. 

Lang voor de Franse invasie van 830, in een tijd dat er al eeuwenlang 
Spaanse presidio’s waren (Oran en Bejaia in Algerije en Tanger en Ceuta 
in Marokko), werd de oorlog tussen de zich verdedigende inheemse 
bevolking en de aanvallers die geen kant meer uit konden, gevoerd 
met de ‘rebatotactiek’: een geïsoleerde plek van waaruit men aanviel en 
waar men zich ook weer terugtrok zodat diezelfde plek bij een bestand 
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tijdens een overgangsperiode veranderde in bouwland of bevoorradings-
zone. 

Door dit type van oorlogvoeren, aanvallende en kort op elkaar vol-
gende vijandelijkheden afgewisseld met het tegenovergestelde, werd het 
voor iedere partij mogelijk zich eindeloos met de ander te meten. 

Na meer dan een eeuw Franse bezetting, die nog niet zo lang geleden 
eindigde met een ontvlezing, blijft er een taalgebied over tussen twee 
volken, tussen twee manieren van herinneren; de Franse taal instal-
leert zich als een hooghartig presidio met lichaam en stem in mij, ter-
wijl mijn orale en in haveloze lompen gehulde moedertaal weerstand 
biedt en aanvalt tussen twee momenten van ademloosheid. Terwijl het 
ritme van de rebato in mij wordt opgezweept, ben ik zowel de belegerde 
vreemdeling als de autochtoon die overmoedig de dood tegemoet gaat, 
een illusoire opborreling van spreken en schrijven.

In de taal van de tegenstander schrijven is niet meer onder je neus op- 
schrijven wat je in een monoloog voor je uit mompelt; schrijven in het 
Frans betekent dat je je elleboog ver van je af houdt alsof je je achter 
een verhoging verschanst, en in die ommekeer spoelt het schrijven als 
in de branding aan. 

Een taal die verbleef in de ondoordringbaarheid van het verleden, 
oorlogsbuit afgepakt van degene met wie geen enkel woord van liefde 
uitgewisseld werd. Het Frans dat gister nog in alle toonaarden over-
heerste, was toch vooral een taal van rechtszalen, rechters en veroordeel-
den. Het gesproken Frans van de gekoloniseerde was de taal waarmee 
je opeiste, waarin geschillen werden beslecht, de taal van geweld. 

Op de verlaten stranden van het heden is mijn schrijven dat voor-
komt uit iedere onvermijdelijke wapenstilstand nog steeds op zoek naar 
uitwisselingsplekken en bronnen om uit te putten, naar omgang met 
de ander. 

Die taal was ooit de sarcofaag van mijn landgenoten; vandaag draag 
ik haar zoals een boodschapper de gesloten enveloppe zou dragen waar-
in haar stilzwijgen of gevangenschap aangekondigd zou worden. 

Mezelf blootgeven in die taal maakt dat ik voortdurend leef met 
ontploffingsgevaar. Het schrijven van een autobiografie in de taal van 
de voormalige tegenstander. 

Na vijf eeuwen Romeinse overheersing begon een Algerijn die luisterde 
naar de naam Augustinus aan zijn autobiografie in het Latijn. Hij 
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vertelt over zijn kindertijd, over de liefde voor zijn moeder en zijn con-
cubine, hij blikt met weemoed terug op zijn jeugdavonturen en stort 
zich ten slotte in een hartstochtelijke liefde voor de God van de christe-
nen. In zijn schrijven ontrolt hij in alle onschuld dezelfde taal als die 
van Caesar of Sulla, schrijvers en generaals van een voorbije ‘oorlog in 
Afrika’. 

Dezelfde taal is van de overwinnaars overgegaan op de geassimi-
leerden; is soepeler geworden nadat de kadavers van het verleden met 
woorden werden omwikkeld… De heilige Augustinus wordt in zijn 
stijl meegesleept door de geestdrift waarmee hij God zoekt. Zonder die 
passie zou hij naakt zijn: ‘Ik ben zelf het terrein geworden waarop ik mij 
blootgeef.’ Als hij door die liefde niet in een permanente staat van eufo-
rie zou verkeren, zou hij schrijven zoals je jezelf in stukken scheurt!

Na de bisschop van Hippo Regius verlopen er duizend jaar in de 
Maghreb. Het was een komen en gaan van vreemde overheersers, be- 
zetters… Vlak na het fatale keerpunt van de catastrofale verwoestingen 
aangericht door nomadenstammen in Noord-Afrika, schreef Ibn Khal-
dûn, die van hetzelfde kaliber was als Augustinus, aan het einde van 
zijn leven vol avonturen en meditatie, een autobiografie. Hij noemde 
zijn boek Ta’arif ’ (‘Identiteit’). 

Net als Augustinus kon het hem niets schelen dat hij als vernieuwend 
auteur van een boek over de geschiedenis van de Berbers in Noord-
Afrika in een taal schreef die zich ten koste van veel bloedvergieten 
had opgedrongen in de gebieden waar zijn voorouders al eeuwenlang 
woonden. Een taal die zowel via verkrachting als liefde werd opgelegd. 

Ibn Khaldûn was op dat moment bijna zeventig jaar. Na een con-
frontatie met Timoer Lenk, zijn laatste grote avontuur, bereidde hij zich 
in ballingschap in Egypte voor op het sterven.          

Plotseling gaf hij gehoor aan een verlangen tot inkeer en werd hij 
zelf tegelijkertijd object en subject van een kille autopsie.

En ik? Zelfs als ik een eenvoudige zin opschrijf dan worden de zinnen 
onderhuids belaagd door de vroegere oorlog tussen Fransen en Algerij-
nen. Mijn schrijven lijkt op een oscillograaf en zwenkt tussen oorlogs-
beelden, hetzij van de Verovering in 830, hetzij van de Onafhankelijk-
heidsoorlog, maar constant uit het verleden en het formuleren van 
een tegenstrijdige, ambigue liefde.

Mijn geheugen doorwoelt zwarte humuslagen, de veelstemmigheid 
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waardoor het wordt gedragen boort zich een weg naar buiten via mijn 
pen. ‘Ik schrijf uit een verlangen naar introspectie,’ zei Michaux. Bij 
mij komt die introspectie voort uit een verlangen naar de vijand van 
vroeger, de vijand van wie ik de taal heb gestolen. 

Het autobiografisch schrijven in de taal van de tegenstander zorgt 
voor verdichting, tenminste zolang het opwekken van de doden via 
taal geen verdoving teweegbrengt. Hoewel ik denk dat ik met intro-
spectie bezig ben, kies ik eigenlijk alleen maar een andere versluiering. 
Hoewel ik met iedere stap dichter bij transparantie wil komen, word ik 
steeds meer opgeslokt door de anonimiteit die ook mijn voormoeders 
kenden. 

Er dringt zich een vreemde constatering op: ik werd geboren in 842. 
Opperbevelhebber de Saint Arnaud heeft zojuist de zaouia vernietigd 
van de Beni Ménacer, de stam van mijn voorouders, en hij geniet nog na 
van het uitzicht over de verwoeste olijfboomgaarden, ‘de allermooiste 
van heel Afrika’, zal hij later in een brief aan zijn broer schrijven. 

In het licht van deze brand slaagde ik er een eeuw later in om uit de 
harem te breken, omdat het vuur nog steeds opflakkert vond ik de 
kracht om te spreken. Voordat ik mijn eigen stem hoor, vang ik het 
geschreeuw en gekreun op van de Dahra-stam die in grotten werd uit-
gerookt, van de gevangenen van Sainte Marguerite. Zij zorgen voor de 
onontbeerlijke orkestratie. Ze roepen me, ondersteunen me zodat mijn 
eenzaam gezang kan opklinken op het moment dat het teken wordt 
gegeven. 

De taal van de anderen waaraan nog bloed kleeft, omhulde mij al van-
af mijn kindertijd als een Nessuskleed, een liefdesgeschenk van mijn 
vader die me iedere ochtend aan zijn hand naar school bracht. Ik, een 
Arabisch meisje uit een dorp in de Algerijnse Sahara.  

Uit L’amour, la fantasia. Editions Albin Michel, Paris 995 [985].

       


