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Tegen de cliches 

SINDS E E N A A N T A L JAREN  mag de zogenaamde postkoloniale litera

tuur, geschreven door immigranten en door auteurs afkomstig uit de 

voormalige kolonien, zich in een groeiende populariteit verheugen. 

Zoals in de jaren zeventig de Latijns-Amerikaanse literatuur in het cen

trum van de belangstelling stond, zo gaat nu alle aandacht naar literair 

werk dat op de een of andere manier het stempel draagt van Europa's 

koloniale verleden. Auteurs als Salman Rushdie en Tahar Ben Jelloun 

sleepten recent prestigieuze literaire prijzen in de wacht, en internatio

nale bestsellers worden steeds vaker geschreven door auteurs die in 

hun eigen land tot een etnische minderheid behoren. Als voorbeeld 

valt te denken aan de Chinees-Amerikaanse schrijfsters Maxine Hong 

Kingston en Amy Tan, en aan de Nieuwzeelandse Keri Hulme die in 

1985 de Booker Prize kreeg voor haar roman  The Bone People. 

Tussen deze auteurs, hoe verschillend ook, bestaat een aantal be

langrijke overeenkomsten. In de eerste plaats schrijven zij meestal in 

een taal die niet hun moedertaal is, maar de taal van de economische 

en culturele elite in hun land of die van de vroegere koloniale over-

heersers. Hierdoor kan het schrijven worden opgevat als een vorm van 

verraad aan de eigen groep. De dubbelheid van deze situatie wordt heel 

goed beschreven in de roman  VAmour, la fantasia (1985) van de Alge

rijnse schrijfster Assia Djebar, waarin de hoofdpersoon het Frans be-

stempelt als haar 'stiefmoedertaal'. In de beleving van deze Algerijnse 

staat de Franse taal zowel voor bevrijding als voor onderdrukking en 

gevangenschap. De taal waarmee ze is opgegroeid, is een Arabisch dia

lect dat alleen gesproken wordt en geen geschreven traditie kent. 

Dankzij het Franse schoolsysteem maakt de ik-figuur kennis met een 

tweede taal en een literaire traditie die het haar mogelijk maken zich te 

ontworstelen aan het netwerk van conventies en verboden dat vrou

wen in Algerije in hun ontwikkeling beperkt. Maar tegelijkertijd is het 

de taal van het land dat haar broers gevangen houdt vanwege hun 

nationalistische sympathieen. 

In  The Woman Warrior (1977) van Maxine Hong Kingston vormt 


