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Het vrolijk feminisme van Grace Nichols 

G R A C E NICHOLS WERD IN 1950 geboren in Guyana en woont sinds 

1977 in Engeland. Zij heeft verscheidene dichtbundels gepubliceerd 

maar ook kinderboeken, een autobiografische roman over haar jeugd 

in Guyana, en literair kritisch en journalistiek werk. Ze wordt inter-

nationaal erkend als een belangrijke vertegenwoordigster van een nieu

we generatie van Caribische dichters, waartoe bijvoorbeeld ook haar 

partner John Agard behoort, en haar werk is in elke bloemlezing over 

de Westindische poezie te vinden. In Engeland is zij bekend geworden 

door de voordrachten van haar gedichten. Op het podium is ze tegelijk 

bedeesd, serieus en humoristisch, en gaandeweg de voordracht komt 

er een lichte swing in haar lichaam en haar stem. Het is echter te ge-

makkelijk om haar gedichten af te doen als een typisch verschijnsel van 

Caribische oraliteit, want het gaat om zorgvuldig geconstrueerde poe

zie vol literaire grapjes en knipogende imitaties van andere zwarte kun

stenaars, zoals de Amerikaanse dichteres Ntozake Shange. 

Haar werk wordt uitgegeven door de feministische uitgeverij Vira

go, en bijvoorbeeld niet door het wat neutralere Bloodaxe dat ook 

veel nieuwe poezie brengt. Dit geeft aan dat de thema's van haar werk 

over het algemeen uitgesproken feministisch zijn. Meestal wordt het 

bewustzijn van een (zwarte) vrouw gepostuleerd, of het nu om een 

moeder, oma, echtgenote, vriendin, eenzame migrante of wilde min-

nares gaat. Binnen dat kader kan dan de typische migrantenproblema-

tiek van culturele verschillen, nostalgie en het verwerven van een eigen 

plaats aan de orde worden gesteld, maar dat hoeft niet, want zoals zo 

vele postkoloniale kunstenaars is Nichols absoluut niet van plan om als 

een soort  spokesperson  te fungeren. Het vrouwelijke wordt vrolijk be

zongen: dik zijn is geen zonde, lui zijn ook niet, zwart zijn al helemaal 

niet en seks is leuk, zo leuk zelfs dat sommige critici, ook feministische, 

daar wat moeite mee hebben. Bij Nichols is geen sprake van een klage-

rig feminisme of van een verwijtende toon in de richting van een do

minant blank patriarchaat. Zij viert in haar gedichten de triomf van het 

lichaam, van het vrouw zijn en van het leven. 


