
 BEZIELING 

Rik Felderhof heeft in dit paradijs schrijvers uitgenodigd, die 
ieder een persoonlijke relatie of passie voor Afrika hebben: 
Désanne van Brederode, Nelleke Noordervliet, Arthur Japin, 
Yasmine Allas, Susan Smit en Abdelkader Benali. Deze passie 
staat aan de wieg van veel ontroerende, indringende en mar-
kante levensverhalen. 
In de schoot van Afrika ligt soms de kiem van een verhaal, de 
bron van een gedachte of een vrucht vol inspiratie. Arthur Japin 
reisde voor zijn klassieker De witte met het zwarte hart onder 
meer naar Ghana om onderzoek te doen naar het leven van 
twee prinsjes, Kwasi en Kwame. Yasmine Allas groeide op in 
Somalië en zag met kinderogen de wrede, donkere zijde voor 
vrouwen van de islamitische cultuur. Susan Smit doorkruiste 
Kenia om zich te verliezen in oude magie en hekserij. Abdel-
kader Benali, de geboren Marokkaan, schonk Nederland zijn 
bruidsschat met bijvoorbeeld Bruiloft aan zee en De langver-
wachte. Boeken waarin hij zijn ondubbelzinnige visie over het 
integratieproces op meeslepende wijze tegen het licht houdt. 
Désanne van Brederode trok, in stilte, wekenlang van Noord- 
naar Zuid-Afrika en kreeg als geschenk een ziel vol eeuwige 
verbeelding. In literaire kringen hebben deze schrijvers hun 
sporen dubbel en dwars verdiend. Hun boeken zijn in vele 
landen verschenen, verkoopcijfers vertellen een onweerleg-

bare conclusie en de internationale prijzen die de één na de 
ander in de wacht sleepte, bewijzen dat deze schrijvers een 
voorname rol vertolken voor het Nederlandse publiek. Zij zijn, 
één voor één, sieraden voor onze literaire historie.
Ze doen een boekje open over hun motieven en achtergron-
den en vertellen openhartig over hun visie op leven en dood. 
Met het oog op de eenzame Witte Berg gaan de schrijvers vaak 
voorbij hun veilige grenzen en laten zichzelf ongekend spre-
kend lezen…
Zoals we gewend zijn bij de Villa, maar nu op de royale Ve-
randa, in het wildpark van Tarangiri, voor de tent in Safari 
Spa bij het blauwe water of later in de avond bij olielampen 
en haardvuur, laat Rik Felderhof de succesvolle schrijver ook 
mens worden van vlees en bloed, met vaak dezelfde twijfels en 
vraagtekens als een verdwaald kind. En dan is het wachten op 
een hand die je thuisbrengt. Schrijvers zijn niet zelden als een 
legpuzzel van 10.000 stukjes: nooit zal iemand al zijn stukjes 
mogen omdraaien – laat staan de puzzel helemaal openleg-
gen. Toch slaagt Rik erin een aantal tot nog toe blinde stukken 
zichtbaar te maken. In dit nummer citaten, schetsen en exclu-
sieve foto’s uit het programma Schrijvers op de Veranda, dat 
vanaf 18 oktober wekelijks wordt uitgezonden om 20.15 uur op 
Nederland 2 bij de NCRV. 

TEKST: CEES BAAN. FOTOGRAFIE: LEANDRO BISTOLFI.
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Het leven van Arthur Japin verdient 
In zichzelf 
Een literatuurprijs
Zijn jeugdjaren spelen zich ’s avonds af 
In een huis van angst en agressie
En overdag in een tranendal
De ruzies tussen zijn ouders 

“Ik zou mijn vader willen vragen of hij het ook prettig heeft gevonden zich tijdens het schrijven terug te trekken 

in zijn verbeelding. En ik zou willen weten of het waar was dat hij mij aanvankelijk niet wilde hebben. Ik vind 

het niet erg als dit zo zou zijn, maar ik wil het wel weten. Ook om mijn beeld van hem compleet te krijgen. Ik 

zou met hem gaan wandelen. En dan zou ik zijn hand vasthouden. Gewoon omdat me dat prettig lijkt, dan 

weet ik hoe zijn hand aanvoelt. Van onze aanraking zou ik zeker meer leren dan van onze woorden.”

Arthur Japin

Susan Smit groeide op 
Aan het strand van de Noordzee
Golven, vlammen en wolken en zand  
Deze vier elementen
Werden vrienden voor het leven
Ze ontpopte zich als tiener tot 
Internationaal fotomodel
Met een glimlach veroverde zij de 
Arc  de Triomphe
En 
Later werd zij ingewijd tot heks
In haar wereldwijde ziel vindt ze 
De oerkracht van magie en meditatie 
Ze schrijft er over met een pen vol passie
En
De liefde is haar inktpot
Die ruig, groot en diep is als de zee
Maar
Soms niets meer dan 
Een druppel of een traan

“Ik vier het leven met schoonheid. Je aankleden, je opmaken, genieten: mag het? Ik ben jong, blond en vrouw. 

Soms heb ik het gevoel dat de mensen denken dat alles mij komt aanwaaien. Dat het mij te doen is om aan-

dacht. Maar ik kán niet anders dan schrijven. Ja, ik ga graag naar feestjes en premières, ik ben tenslotte geen 

vijfenzestig. Maar daarom ben ik nog geen dromerig ex-model dat gezien wil worden. Al mijn hele leven kan 

ik mij verliezen in fantasieën. Ik kan werelden verzinnen op het gevaar af dat ik er zelf in verdwijn. Ik ben een 

naar binnen gekeerd mens.”

Vormen het dramatische decor van 
Een jongetje dat het geluid van brekend servies 
Per scherf kan beschrijven
Op het schoolplein is hij de speelbal 
Van vechtjassen en pestkoppen
Die hem lichamelijk en geestelijk vernederen
Zijn redding bestond uit 
Het luisteren naar musicals
De jonge Japin speelde
In zijn fantasie, honderden rollen 
En 
Verplaatste zich in de huid van helden, sterren 
en minnaars
Zijn vader, die schrijver en toneelrecensent was
Pleegt zelfmoord als Arthur 12 jaar is
Op dat moment een geweldige opluchting want 
De sfeer in huis verandert 
Van een slagveld in een paradijs
Hij volgt in Londen een toneelopleiding
Studeert Nederlands 
En schrijft vervolgens zelf enkele stukken, 
acteert in film en tv-series
Maar breekt als schrijver (in 1997) internationaal 
door 
Met zijn historische roman De zwarte met het 
witte hart
Later overtreft hij dit succes met Een schitterend 
gebrek
Zijn laatste boek De Overgave is door vriend en 
(zelfs zijn enige) vijand met applaus ontvangen
Overdag en ’s avonds is het leven van Arthur Japin 
een symfonie zonder valse noten, maar in een 
volkomen harmonie
Het is zoals hij het zegt: Ik geloofde nooit in won-
deren, maar ik rekende er op!

Niemand is verbaasd te weten dat zijn boeken zijn 
vertaald in het Engels, Frans, Duits, Spaans, Portu-
gees, Italiaans, Grieks, Turks, Hongaars, Noors en 
Deens. 

Susan Smit
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“Ik vertrok uit Rotterdam om mijn ouders te ontvluchten. Niet omdat ik niet met ze op kon schieten, maar 

omdat ik nu eenmaal de neiging heb om te vluchten uit relaties, om afstand te nemen. Het begon bij mijn 

ouders, maar het patroon zette zich door in alle verhoudingen die ik heb. Ik kan makkelijk vriendschappen 

toelaten, ik nodig vaak mensen uit en ik kook graag voor vrienden, maar er is altijd een moment dat ik alleen 

gelaten wil worden en dat voelen zij ook aan, want anders zouden het ook geen vrienden zijn.” 

Nelleke Noordervliet
“Mijn moederschap is vast en zeker geënt op het traditionele ‘goede moeder-beeld’. Je kon als vrouw drie 

dingen zijn: een heilige, een hoer of een moeder. Een heilige is iemand, die vertegenwoordigt de moraal. Een 

hoer is ook iemand - nou en of! -, die is het gevaar. Maar een moeder is niemand. Ze heeft geen eigen per-

soonlijkheid, bedreigt niemand, biedt alleen een ruime schoot. Een moeder staat voor warmte, emotie en 

onvoorwaardelijkheid. Een vader heeft aandacht voor de noden van zijn kinderen, maar is afstandelijker, 

rationeler. Ik zit niet met die plaatjes in mijn hoofd, maar ongemerkt leef je toch naar zo’n ideaal-type. Op een 

gegeven moment dacht ik wel: ik zit alleen nog maar kinderpraat uit te slaan. Ik heb mij geïsoleerd gevoeld en 

onvoldoende uitgedaagd. Toen de kinderen naar school gingen, wilde ik niet de hele dag duimendraaien. Ik 

ben gaan afstuderen, ben raadslid geweest voor de PvdA in het Westland. Schrijven wilde ik dolgraag, maar 

dat was meer een droom.” 

Abdelkader Benali is een jonge schrijvende  
profeet
Hij groeide op in Rotterdamse volksbuurten
Waar hij de valkuilen van de junkendans  
ontsprong
En
Met het doorzettingsvermogen van een bever
Liet hij 
21 lentes jong
Zijn pen een eerste wonder verrichten

Benali is een 33-jarige Marokkaan
Die in 1996 de literatuur 
Bruiloft aan zee cadeau deed
Deze roman was zijn bruidsschat
Aan het Nederlandse lezerspubliek
Zijn visitekaartje

Hij trof met zijn scherpe pen
Elk hart in de roos 
Door als een bioloog de migrantenproblematiek
In verhalen, columns en recensies
Onder de microscoop te leggen
Met De langverwachte vestigde hij in 2002 
naam als 
Eén van de grootste schrijvers van zijn generatie
Een man die zonder één mens te kwetsen
Hete brij als tropische verfrissing presenteert

Benali pleit voor het welslagen van de integratie voor het motto:
wat jij niet wilt dat de ander jou doet, doe dat ook de ander niet

Zijn romans, teksten en toneelstukken
Zien het licht onder de douche
Of 
Als Benali weer eens een marathon loopt
Druppels water of druppels zweet werken als zaadjes 
Die wortel schieten in zijn hoofd
En
Na de eerste volzin
Volgt er een vulkanische eruptie
Van beeldenrijke, trefzekere en confronterende vondsten

De persweeën van een nieuwe schat…

Abdelkader Benali

Als dochter van een fietsenmaker was zij 
Het stille katholieke meisje van de klas
Maar
Nelleke Noordervliet ontpopte zich 
van muurbloem tot palmplant 
Ze ontdekte in zichzelf een schrijfster
Die met haar warme pen 
Vele tienduizenden gesloten oren (en ogen) 
wist te openen

Het arbeiderskind studeerde in Leiden 
tussen hockeymeisjes
Als ruwe bolster tussen (tientallen) luchtbellen
Zocht zij naar erkenning
En deed alles voor een kilo liefde
Zelfs gaf ze nog veel voor een pondje bevestiging

Ze viel tenslotte in de goede handen van 
een chemicus
Die wist hoe hij haar in vuur en vlam moest zetten
Nelleke werd moeder van twee dochters
En tussen het aardappels schillen, strijken 
en koken door
Worstelde zij met tumoren en depressies

Ze doopte haar onzekere pen 
In plezier, fantasie en vrijheid
Tot haar zielgeluk kreeg ze de erkenning van 
een uitgever
Plus de erkeninning van een royale lezersgroep
En, uiteindelijk, erkende ze zichzelf

Haar leven is een meeslepende reis 
Ze heeft zich door de drassige polders geploeterd  
Naar de vruchtbare wijnvelden op de flanken van  
het hooggebergte…
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Ooit was zij een te dik pubertje
Met een lapje voor haar oog
Het kind dat op school overweldigd werd door spot
Groeide uit tot een helder hemellichaam
Aan het literaire firmament

Haar talent stond in de sterren geschreven
Geboren op de dag van Allerzielen 
Stond haar leven direct in het teken
Van geheimen die het oog niet ziet
Maar
Désanne heeft de gave
Om het onzichtbare, het hogere
Taal en inhoud te geven
Want 
Met gespierde woorden opende zij 
Vele harten en hoofden voor:
De schoonheid van religie
De troost en spanning van de erotiek 
En de diepte van oosterse filosofie

Drie sleutels waarmee Désanne van Brederode
Haar hoofdpersonen (en lezers) zin en betekenis geeft…

Er raast een storm 
Door de ziel van Yasmine Allas 
Een straffe zuidoostenwind 
Die nooit zal zwijgen
De wind vertelt het verhaal 
Van het kind uit de woestijn
Geboren en opgetuigd tussen strenge moslims
Opgegroeid met de regels van de Koran

Zij voelde zichzelf geketend 
In de gevangenis van haar jeugd
Alles waar zij van droomde, was verboden
Swingen op de dansvloer, schrijven over vrijheid 
Liefde zonder voorwaarden
Uitgaan in mooie gewaden
Het parfum van schoonheid inhaleren
Het weerlicht van oogschaduw
Ze had van de Schepper vleugels gekregen 

Désanne van Brederode   

“Ik zag ooit een documentaire over de studente Sophie Scholl, lid van de verzetsgroep Die Weisse Rose, die 

zich liet inspireren door Christus. Vooral zijn uitspraak: ‘Niemand heeft grotere liefde dan hij die zijn leven 

voor zijn vrienden geeft’, gaf haar de kracht zich, tot de doodstraf aan toe, tegen de nazi’s te weren. Tijdens de 

verhoren loog ze, maar niet om daar zelf beter van te worden – Sophie Scholl loog om vrienden en verwanten 

in bescherming te nemen. Geloof kan aanzetten tot geweld, vernietiging, tot verraad van iedere medemens 

die niet hetzelfde gelooft als jij. Geloof kan ook de moed schenken om je tegen een corrupt systeem te keren, om 

het op te nemen voor mensen die niet eens durven te denken dat ze worden onderdrukt.” 

Yasmine Allas

“De dag dat mijn moeder naar Nederland kwam, had ik urenlang gedoucht en allerlei lekkere geurtjes opge-

daan om mijn familie op te vangen. Maar toen ik haar omhelsde, zei ze me dat ik vreemd rook. ‘Je bent on-

rein,’ zo zei ze. Ik wist meteen hoe laat het was. Ze zag me niet meer als haar dochter van vroeger. Ik was een 

van de eerste Somalische vrouwen die met een Nederlandse man trouwde. Mijn moeder vond het uiteindelijk 

goed, als hij zich maar tot de islam bekeerde. Dat heb ik haar meermaals beloofd, maar toen ik op de trein 

naar mijn huis terugkeerde, dacht ik: waarom zou ik hem bekeren? Ik was net op die man gevallen omdat hij 

was wie hij was, een ongelovige atheïst. Uiteindelijk ben ik burgerlijk getrouwd, maar dat wist mijn moeder 

niet, dat heb ik haar pas nadien gezegd. Voor haar gold dat echter niet. Voor haar beging ik een zonde, om-

dat ik met iemand samenleefde. Maar ik was zo blij toen ik voor de gemeenteambtenaar stond en luid kon 

roepen: ‘Ja, ik wil hem!’ Dat is pas de ultieme vrijheid.”

Maar mocht nooit vliegen
Dus vluchtte zij de grens over, het land uit, naar Europa
Ze trouwde met een blanke ongelovige man
En Yasmine werd moeder…

Zij ontwikkelde zich tot een liberale moslimvrouw
Met open ogen voor de verdeelde maatschappij
En: de verdeelde mens!
De storm in Yasmine Allas spreekt…


