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Voorwoord 

Als ik vertel dat ik mijn masterscriptie schrijf over intergenerationele en intrafamiliaire 

solidariteit in Turks-Nederlandse romans, is steevast de vraag: hoe bedenk je zo’n 

onderwerp? Omdat sommige lezers van mijn scriptie dit zich wellicht ook zullen afvragen, zal 

ik hier het tot stand komen van mijn onderwerpkeuze kort toelichten.  

 Vanaf september 2014 tot en met januari 2015 woonde en studeerde ik in Istanbul. 

Tijdens mijn verblijf zag ik veel verschillen tussen de Nederlandse en Turkse cultuur. Toen 

mijn buitenlandperiode tegen zijn eind liep, moest ik mij al aanmelden voor de 

masterscriptie waar ik aan zou beginnen zodra ik terug was in Nijmegen. Ik was overtuigd 

dat ik een onderzoek wilde doen, waarin de Turkse cultuur een plaats zou hebben. Ik koos 

voor een onderzoek naar de receptie van werk van Turks-Nederlandse schrijvers in het 

onderwijs, het uitgeverijwezen en geschreven bronnen (recensies). In overleg met mijn 

begeleider heb ik dit onderwerp gespecificeerd en afgebakend. 

 In juni 2015 vertelde ik in een presentatie de plannen voor mijn masterscriptie aan 

medestudenten en docenten van de opleiding. Ik kreeg veel vragen en opmerkingen over 

mijn onderwerp. Opnieuw heb ik overlegd met mijn begeleider en mijn onderwerp 

aangepast tot mijn huidige onderwerp, waarbij niet zozeer de multiculturele achtergrond 

van de schrijver centraal staat, maar dat van zijn werk. De focus werd verlegd van 

receptieonderzoek naar tekstanalyse, waar ik erg blij mee was. 

 Het schrijfproces kende hoogte- en dieptepunten. Het begon wat traag naar mijn zin, 

maar toen ik er eenmaal inzat, schoot het steeds meer op. Het moeilijkste was ongetwijfeld 

om de slag te maken van analyse naar interpretatie, maar ook daar kwam ik uit.   

 Via deze weg wil ik graag mijn begeleider, dr. M. Sanders bedanken, die mij 

gedurende mijn scriptieproces heeft geholpen met opbouwende kritiek. Ons regelmatige 

contact was voor mij soms een prettige ‘stok achter de deur’. Ik ben tevreden over dit 

eindproduct als afsluiting van mijn studie.   
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Inleiding         

 ‘Migrantenauteurs creëren in hun werk een nieuwe ruimte om te wonen.’1 Omdat zij niet 

meer in het land van herkomst kunnen leven, vormen zij voor zichzelf een andere wereld. Zij 

vullen die wereld met hun eigen idealen, eigen ideeën en eigen ervaringen. Het belangrijkste 

echter is dat ook een deel van hun eigen identiteit in die wereld ligt. Omdat 

migrantenauteurs in de meeste gevallen een multiculturele achtergrond hebben, wordt die 

nieuwe wereld gevormd door twee of meerdere culturele idealen, ideeën en ervaringen. 

Deze multiculturele achtergrond ontstaat door het leven in landen met verschillende 

normen en waarden en verschillende talen, omgangsmanieren en eetgewoontes. Is een 

wereld met een mix van verschillende culturen dan volmaakt? Of kun je beter de oude 

cultuur loslaten en volledig opgaan in de gewoontes en gebruiken van de nieuwe cultuur? 

Een aantal Turks-Nederlandse schrijvers heeft hier hun eigen ideeën over. Zij gebruiken de 

literatuur om voor zichzelf een nieuwe ruimte te creëren of hun oude ruimte, gewoontes en 

gebruiken te bekritiseren of juist toe te juichen. 

Turks-Nederlandse auteurs zijn relatief onbekend. Terwijl de Marokkaans-Nederlandse 

Abdelkader Benali en de Perzisch-Nederlandse Kader Abdollah regelmatig in de media 

verschijnen, lijken de Turks-Nederlandse schrijvers minder voor te komen op de Nederlandse 

televisie en in (landelijke) dagbladen. Dat is verwonderlijk, omdat de Turkse Nederlanders 

een groot deel van de Nederlandse allochtone bevolking vormen. Het is zelfs zo dat de 

Turks-Nederlandse bevolking de grootste groep allochtonen is in ons land.2 Daarom is het 

van belang dat er onderzoek wordt gedaan naar deze groep.  

De Turkse cultuur bezit een aantal andere gewoontes dan de Nederlandse cultuur. Eén 

van die verschillen uit zich in de omgang met gezins- en familieleden. In de Turkse cultuur 

lijkt men veel meer waarde te hechten aan het gezinsleven dan in Nederland het geval is. 

Djamilla Schans werkt als wetenschappelijk medewerker op het ministerie van veiligheid en 

justitie. Zij schreef haar proefschrift over intergenerationele solidariteit bij autochtone 

Nederlanders en binnen verschillende migrantengroepen in Nederland. Zij schreef voor het 

Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) een artikel, waarin zij haar 

onderzoeksresultaten presenteert:  
                                                             
1 Praamstra, O. (2011) ‘Verzoening en vervreemding: Representaties van het “Oosten” en het “Westen” in het 
werk van Nederlandse migrantenauteurs’, in: Tydskrif vir Nederands en Afrikaans. Jaargang 18, nr. 1: 87. 
2 JimWillFixIt69 (2015) ‘2nd Largest Nationality Living In Each European Country’, Brilliant Maps Making Sense 

Of The World, One Map At A Time. http://brilliantmaps.com/2nd-largest-nationality/ (01-02-2015). 

https://www.reddit.com/user/JimWillFixIt69
http://brilliantmaps.com/
http://brilliantmaps.com/2nd-largest-nationality/
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Analyses van de NKPS-data [Netherlands Kinship Panel Study] laten inderdaad grote 

verschillen in opvattingen over familiesolidariteit zien. Autochtonen geven aan 

familiesolidariteit wel degelijk belangrijk te vinden, maar de meesten van hen vinden 

niet dat kinderen specifieke verplichtingen hebben ten aanzien van hun ouders. 

Slechts een minderheid vindt dat kinderen hun zieke ouders horen te verzorgen, 

wekelijks bij ouders die dichtbij wonen op bezoek moeten gaan, of hun bejaarde 

ouders in huis horen te nemen. De meeste Marokkanen en Turken vinden juist wel 

dat kinderen dit voor hun ouders moeten doen, terwijl Surinamers en Antillianen een 

tussenpositie innemen.3  

 

Deze onderzoeksresultaten laten een groot intergenerationeel solidariteitsgevoel zien: de 

kinderen voelen zich verantwoordelijk voor het welzijn van hun ouders. Naast de relaties 

tussen generaties, komt in mijn onderzoek ook intrafamiliaire solidariteit aan de orde. 

Intrafamiliaire solidariteit omvat alle verbanden tussen verschillende familieleden binnen 

één familie. Op de website van de American Field Service, een organisatie die interculturele 

uitwisselingen bevordert, wordt het Turkse familieleven toegelicht: 

 

In de Turkse cultuur zie je ook een vermenging van traditionele en moderne 

gewoonten. Meestal is de manier van omgang vrij formeel - vooral naar ouderen toe 

- en tegelijkertijd zijn de meeste Turken heel expressief: ze gebruiken hun handen 

veel tijdens het praten. Familie en vrienden begroeten elkaar uitgebreid, compleet 

met kussen op beide wangen.4 

 

Het is duidelijk dat het gezin en de familie een grotere rol spelen in het dagelijks leven van 

de Turk dan in dat van de Nederlander. Ik ben benieuwd of dit ook tot uiting komt in het 

literaire werk van Turks-Nederlandse auteurs. Daarom stel ik de vraag: Hoe worden 

intergenerationele en intrafamiliaire relaties gerepresenteerd in drie romans van Turks-

Nederlandse schrijvers? Bij het beantwoorden van deze vraag komen verschillende andere 

                                                             
3 Schans, D. (2008) ‘Solidariteit tussen generaties. Beeldvorming allochtonen/autochtonen genuanceerd’, in: 
Demos. Jaargang 24, nr. 5: 7. 
4
 S. n (s.a) ‘Turkije’, AFS Interculturele uitwisselingen Nederland. 

http://www.afs.nl/gastgezin/Herkomstlanden/turkije/ (01-02-2015). 

http://www.afs.nl/gastgezin/Herkomstlanden/turkije/
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vragen aan de orde. Welke thema’s spelen een rol bij het blootleggen van familierelaties in 

de romans? Op welke manier spelen de omgeving en het vertelperspectief een rol in de 

representatie van het belang van familie? Naast een beschrijving van de familierelaties, wil ik 

mijn onderzoek naar een hoger plan tillen door deze literaire representatie te interpreteren 

en te vergelijken. Is de in de romans beschreven Turkse gezins- en familiecultuur ideaal of 

levert deze ook problemen op? Het antwoord op deze vraag leidt tot conclusies over de 

representatie van de familiecultuur in Turkse of gemengde gezinnen.  

Om mijn onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zal ik een tekstanalyse maken 

aan de hand van een model van de Litouwse linguïst Algirdas Greimas (1917-1992). Dit 

model biedt de mogelijkheid om personages in een verhaal te beschrijven en te 

interpreteren. Het model is een middel om verbanden tussen personages, de zogenaamde 

actanten, bloot te leggen. Greimas gaat ervan uit dat er zes verschillende ‘functies’ zijn 

binnen een verhaal: het object/doel, het subject/de ondernemer, de destinateur 

(opdrachtgever), de destinataire (begunstigde), de helper en de tegenstander. Het subject is 

‘diegene die het Object nastreeft’5 en het object is ‘datgene wat door het Subject wordt 

nagestreefd’.6 Daarom kan het object ook wel het doel worden genoemd en het subject ook 

wel de ondernemer. Wanneer ik de structuur van een boek bloot wil leggen, zal de 

protagonist (of protagonisten) de rol van het subject vervullen in het model van Greimas. 

Terwijl het subject en het object redelijk eenvoudig te definiëren zijn, zijn de andere rollen 

lastiger te concretiseren. Het Nederlandse equivalent van destinateur is zender en daarmee 

wordt degene bedoeld die het object oorspronkelijk bezit. Daarnaast is hij degene die uitlegt 

wat het subject wil en soms ook waarom hij wil wat hij wil. De destinataire, met ontvanger 

als Nederlandse equivalent, is degene die het object (na verschillende gebeurtenissen in het 

verhaal) in zijn bezit krijgt.7 De helper steunt het subject zodat hij krijgt wat hij wil (het 

object), terwijl de tegenstander dit probeert te voorkomen.8 Schematisch ziet het model van 

Greimas er als volgt uit:  

                                                             
5 Geest, D de & Bulckens, J. (1985) ‘Structurele lezing van verhalen’, in: Geest, D. de, De verborgen rijkdom van 
Bijbelverhalen: 32. 
6
 Geest, D de & Bulckens, J. (1985): 32. 

7
 Geest, D de & Bulckens, J. (1985): 38-39. 

8 Geest, D de & Bulckens, J. (1985): 39. 
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9 

Elke rol hoeft niet per se vervuld te worden door één personage. Een rol kan ook vervuld 

worden door een ‘collectieve, als één geheel functionerende groep […], dieren […], dingen 

[…], of zelfs abstracte gegevens (wind, eerzucht, maatschappelijke orde)’.10 Daarnaast kan 

één personage ook meerdere rollen vervullen, bijvoorbeeld die van het subject en die van de 

destinataire. Dat is het geval wanneer het subject erin slaagt het object in zijn bezit te 

krijgen. Het is ook mogelijk dat de rol van een personage binnen een verhaal verandert. Dit 

model van Greimas is zeer bruikbaar om verbanden tussen verschillende personages op een 

overzichtelijke manier weer te geven. Daarnaast is het een van de ‘meest invloedrijke 

[modellen] in de huidige verhaalanalyse’.11 Het actantiële model kan behalve binnen 

tekstanalyse, wellicht ook in de ‘echte wereld’ verbanden blootleggen. Turks-Nederlandse 

schrijvers (subject) willen een nieuwe wereld creëren (object), omdat het voor hen niet meer 

mogelijk was in hun land van herkomst te leven. Wie zijn hierbij de helper(s) en 

tegenstander(s)? 

 Deze manier van tekstanalyse voer ik uit op drie in het Nederlands verschenen 

werken of uit het Turks vertaalde werken uit de afgelopen 10 jaar van verschillende in 

Turkije geboren, maar in Nederland woonachtige schrijvers. Deze groep romans is niet zo 

heel groot. Allereerst heb ik gekozen voor het debuut Hatice uit 2007 van Numan Özer; ten 

tweede het debuut en chicklit De Harsclub uit 2009 van Şenay Özdemir en als laatste De 

babykamer: vijf magische reizen door het landschap van de ziel, een in 2012 uit het Turks 

vertaalde roman, geschreven door Halil Gür. In deze drie boeken is de Turkse cultuur en 

familie een belangrijk thema en de auteurs benaderen de rol van familie allen op een eigen 

manier. De boeken verschillen ook sterk van elkaar. Ten eerste is het debuut van Özdemir 

een chicklit met veel humor. Terwijl de voorkant het label roman op het boek plakt, wordt 

De Harsclub op de achterflap een Mediterrane chicklit genoemd en het beeld dat zo uit Sex 

                                                             
9 Lensen, J. (2007) ‘ “Is dat nu oorlog?” Aspecten van de verwerking van de gebeurtenissen rond mei 1940 in 
het Vlaamse proza’, in: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en 
letterkunde, jaargang 7: 240.  
10

 Geest, D de & Bulckens, J. (1985): 40. 
11 Geest, D de & Bulckens, J. (1985): 23. 
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and the City lijkt overgenomen op de voorkant versterkt het vermoeden dat dit voornamelijk 

een vrouwenboek is. Özer en Gür schreven meer serieuze romans. Daarnaast zijn twee van 

de schrijvers mannen, alleen Özdemir is een vrouw. Als laatste verschilt de leeftijd van dit 

drietal. Op het moment van de publicatie was Özdemir nog relatief jong; zij was 39 jaar oud. 

Özer en Gür echter, waren al wat ouder. Özer was op het moment dat zijn debuutroman 

uitkwam 61 jaar oud. Gür was al wat verder in zijn schrijverscarrière en was bij het 

verschijnen van deze roman 58 jaar oud. Zowel de schrijvers als hun boeken zijn nog niet 

uitgebreid beschreven of geanalyseerd in andere onderzoeken. Halil Gür is wel een keer 

eerder kort aan de orde gekomen, maar in dit onderzoek [de scriptie van Nap-Kolhoff] ging 

het om een eerder boek van hem. Met behulp van het model van Greimas denk ik op basis 

van deze drie romans uitspraken te mogen doen. Ik ben me ervan bewust dat dit wellicht 

een kleine greep is uit een grotere groep romans12, maar door de diversiteit van zowel de 

boeken als auteurs denk ik op zijn minst een opening te bieden tot verder onderzoek.  

Soms wordt de methode van tekstanalyse aangeduid met de term close reading:  

 

Met close reading duidde men aan dat men enkel en alleen geconcentreerd wilde zijn 

op de tekst om te zien wat daarin gebeurt (men wilde bijvoorbeeld de tekst niet zien 

als een afgeleide van de auteur, of van historische omstandigheden).13 

 

 In mijn onderzoek zal ik beginnen met een close reading, maar daarnaast laat ik ook 

boekexterne factoren, zoals het leven van de auteur, aan de orde komen. Ik werk het thema 

van de narratieve representatie van de familierelaties verder uit en probeer deze te 

koppelen aan de in het boek voorkomende thema’s, omgeving en vertelperspectief. 

In eerste instantie gebruik ik een analysemodel van Richard H. Taylor.14 Hij maakt 

onderscheid tussen conceptuele elementen enerzijds en de manier van vertellen anderzijds. 

Als conceptuele elementen van de literatuur benoemt hij de opeenvolging van 

gebeurtenissen, personages en de omgeving. De manier van vertellen analyseert hij aan de 

hand van de speerpunten perspectief en stijl. In mijn analyse zijn zowel de conceptuele 

                                                             
12 Hoewel deze groep niet zo heel groot is, zijn er wel meer Turks-Nederlandse schrijvers, maar deze schrijvers 
schrijven hun werk vaak in de Turkse taal (Murat Tuncel, Sadık Yemni) en ik heb in mijn scriptie gekozen voor zo 
veel mogelijk in het Nederlands verschenen romans.  
13

 Korsten, F.W. (2002) Lessen in literatuur Nijmegen: Vantilt: 270. 
14

 Taylor, R. (1981) Understanding the Elements of Literature. Its Form, Techniques and Cultural Convention. 
London: Mac Millan Press. 
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elementen als de manier van vertellen erg belangrijk. De themakeuze is een belangrijke 

factor bij de manier waarop de auteur de rol van familie benadrukt. Daarnaast kan de 

vertelwijze een grote rol spelen in de ervaring van de lezer en het overbrengen van de 

ideeën van de schrijver over de rol die familie speelt in de Turkse cultuur. Ook kan de auteur 

hiermee laten zien hoe deze rol volgens hem zou moeten zijn. Daarom zullen beide kanten 

van de Taylors tekstanalyse aan de orde komen.  

Hoewel Turks-Nederlandse auteurs in Nederland weinig bekendheid genieten, is er in 

een breder onderzoeksdomein wel het een en ander geschreven over literatuur en migratie. 

In 2011 schreef Olf Praamstra een treffend artikel over de representatie van Oost en West in 

migrantenliteratuur. Hoewel daar niet wordt ingegaan op een Turks-Nederlandse schrijver, 

worden er uitspraken gedaan die een bredere strekking hebben:  

 

Ook de Nederlandse migrantenauteurs houden zich bezig met het ondermijnen van 

culturele representaties – of cliché’s [sic] – die het denken en handelen van hun 

landgenoten bepalen.15  

 

Het vestoren van clichés kan wellicht ook het denken en handelen van de Nederlanders 

beïnvloeden. Schrijvers zouden dus een rol kunnen hebben in de beeldvorming van culturen. 

Er is een tweetal scripties verschenen (2002 en 2014) over Turkse migrantenliteratuur: 

Turkse auteurs in Nederland. Verkenning van een onontgonnen gebied uit 2002 van Elma 

Nap-Kolhoff, een masterstudent Turks en De zoektocht naar een nieuwe (nationale) 

identiteit. Een postkoloniale analyse van het werk van een auteur van Turkse komaf in 

Nederland en in Duitsland uit 2014 van Sarah Zenker, een masterstudent 

Neerlandistiek/Letterkunde. In de eerste scriptie werden veel Turks-Nederlandse auteurs 

genoemd, waaronder Halil Gür, die ook in mijn scriptie aan de orde komt. Aan Özdemir en 

Özer besteedt de auteur van deze scriptie nauwelijks tot geen aandacht. De scriptie uit 2014 

onderzoekt de uitwerking van de identiteit van de schrijver op het boek. Beide scripties 

kunnen bijdragen aan mijn scriptie, omdat ze beide een uitgebreide bibliografie bevatten 

met literatuur die ook voor mijn scriptie interessant kan zijn. Terwijl deze scripties een 

breder beeld schetsen, zal ik me echter focussen op één specifiek element in de literatuur 

van Turks-Nederlandse schrijvers, namelijk de literaire representatie van familierelaties. In 
                                                             
15 Praamstra, O. (2011): 88. 
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2009 verscheen een boek onder redactie van Rosemarie Buikema en Maaike Meijer: Cultuur 

en migratie in Nederland. Kunsten in beweging 1980-2000. Zij noemen het werk van 

migrantenkunstenaars een verrijking van de Nederlandse cultuur. Daarnaast leggen zij nog 

eens de nadruk op het fictionele van literatuur:  

 

Niettemin zal in toenemende mate duidelijk worden dat de migrantenkunstenaar in 

de kunst niet terugkeert naar zijn of haar wortels, maar zich eerder laat wegvoeren 

naar een mobiel rijk van verbeelding.16  

 

De wortels van de auteur, die liggen in de ‘oude wereld’, worden vermengd met een beeld, 

dat de auteurs hebben van hun mogelijke ‘nieuwe wereld’.  Dit ‘mobiele rijk van verbeelding’ 

is echter geen representatie van de realiteit, hoewel het mogelijk is dat het elementen uit de 

werkelijkheid bezit. De beschreven situaties, of in mijn geval familierelaties, mogen 

geenszins als waarheid aangenomen worden.  

Bovenstaande literatuur is bruikbaar vanwege haar cultuurwetenschappelijke 

benadering van het onderzoeksobject. Omdat mijn onderzoek veel raakvlakken heeft met de 

sociale wetenschappen, is er ook veel geschreven bronnenmateriaal vanuit die invalshoek. 

Terwijl de cultuurwetenschapper het boek bekijkt als een object gecreëerd door een 

kunstenaar, zal de sociaal wetenschapper uitgaan van de roman als afspiegeling van de 

werkelijkheid. Dat is nu juist wat ik in dit onderzoek probeer te vermijden. Wanneer ik zulk 

sociaalwetenschappelijk materiaal gebruik, moet ik er in mijn onderzoek voor waken een 

cultuurwetenschappelijke benadering vast te houden. Ik gebruik geen literatuur over het 

postkolonialisme. Dit zou de focus verleggen van tekstanalyse naar contextanalyse. 

Realisering van de aard van het onderzoeksobject is belangrijk, maar de nadruk moet blijven 

liggen op tekstanalyse, omdat die mij uiteindelijk zal helpen om de onderzoeksvraag te 

beantwoorden.  

Er is zoveel literatuur vanuit sociaal-culturele invalshoek geschreven, omdat mijn 

onderzoek naast van cultuurwetenschappelijk belang, ook van groot maatschappelijk belang 

is. Iedereen in Nederland lijkt wel een mening te hebben over de vraag in hoeverre 

Nederlanders met een multiculturele achtergrond hun oorspronkelijke culturele identiteit 

kunnen (en mogen) behouden. Deze kwestie is zeer actueel. Onlangs bleek dat steeds meer 
                                                             
16 Buikema, R. & Meijer, M. (red) (2009) Cultuur en migratie in Nederland. Kunsten in beweging 1980-2000: 4. 
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moslimouders hun kinderen naar islamitische basisscholen sturen omdat ‘ouders ook graag 

zien dat kinderen hun “religieuze identiteit” in de basis meekrijgen’.17 Ouders vinden het 

belangrijk dat de kinderen hun ‘oorspronkelijke cultuur’ (ook al zijn zij in Nederland geboren) 

niet totaal verliezen. Dit is naast een cultuurwetenschappelijke kwestie ook een sociaal-

cultureel vraagstuk. Ik zal vanzelfsprekend kiezen voor een cultuurwetenschappelijke 

benadering en daarom zal ik mij beperken tot een uitgebreide studie naar de representatie 

van familierelaties in de romans.  

Familie is belangrijk in de Turkse cultuur. Dit is een bekend gegeven bij de meeste 

Nederlanders. Een oorzaak hiervoor licht wellicht in het feit dat een groot deel van het 

sociale leven van een Turks gezin zich afspeelt binnenshuis. 18 Jaarlijkse vakanties naar 

Turkije, op bezoek bij familieleden en ook samen met de familie na een sterfgeval de Koran 

lezen behoort binnen veel Turks(-Nederlands)e families nog tot de realiteit. Op dit moment 

spelen anne, amca en abi, ofwel moeder, oom en broer, een belangrijke rol in elkaars leven. 

Is de hechte Turkse gezins- en familiecultuur ideaal of levert deze ook problemen op? Hoe 

laten Nüman Özer, Şenay Özdemir en Halil Gür hun mening over deze kwestie blijken in hun 

werk?  

 

  

                                                             
17 Deira, S. (2015) ‘Waarom islamitisch basisonderwijs populairder wordt’, Elsevier. 
http://www.elsevier.nl/Nederland/achtergrond/2015/5/Waarom-islamitisch-basisonderwijs-populairder-
wordt-1768761W/ (01-06-2015). 
18

 Dibbits, H. (2000) ‘In Turkije gaat het tegenwoordig net zo’, in: Amsterdams sociologisch tijdschrift, jaargang 
27, nr. 3: 318. 

http://www.elsevier.nl/Nederland/achtergrond/2015/5/Waarom-islamitisch-basisonderwijs-populairder-wordt-1768761W/
http://www.elsevier.nl/Nederland/achtergrond/2015/5/Waarom-islamitisch-basisonderwijs-populairder-wordt-1768761W/
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Hatice        

In dit hoofdstuk vindt u een analyse en interpretatie van Hatice. Hatice verscheen in 2007 bij 

de Amsterdamse uitgeverij Bulaaq, die boeken uitgeeft over het Midden-Oosten, Noord-

Afrika en islam. Hatice is het debuut van schrijver Numan Özer . 

 

Synopsis 

De Turkse Hatice leeft als streng gelovige moslima volgens de regels van de Koran. Althans, 

dat denkt ze; volgens haar meester zit ze eigenlijk als jonge moslima gevangen in het strenge 

regime van haar vader. Als ze hoort dat haar vader haar wil uithuwelijken, besluit ze van huis 

weg te lopen. Haar moeder is stuk van verdriet. Haar vader is ook stuk, maar meer omdat 

met het weglopen van Hatice de goede naam en eer van de familie wordt aangetast. In 

flashbacks komt de oorzaak van het weglopen van Hatice aan het licht. Alles wat gebeurt in 

de Turkse gemeenschap wordt uitgebreid besproken in het theehuis, waar alleen Turkse 

mannen mogen komen. Daar heerst verdeeldheid over in welke mate en op welke manier de 

Turkse cultuur in stand kan worden gehouden in de huidige Nederlandse samenleving.  

Het verhaal van de vader van Hatice, Kadir Erdoğan, Kadir hodja (imam), zoals hij 

wordt genoemd, wordt verteld. De opvoeding door zijn ouders was streng, net als zijn eigen 

opvoeding van Hatice. Vervolgens wordt verteld hoe hij naar Nederland is gekomen met de 

intentie om na een jaar weer terug te gaan naar Turkije, hoe hij uiteindelijk toch in 

Nederland bleef en zijn familie liet overkomen.  

In het theehuis wordt commentaar gegeven op de gebeurtenissen in het verhaal van 

de familie Erdoğan. Aan de ene kant staan de mannen die begrip hebben voor de vader en 

die proberen zijn gedrag te verklaren en te verdedigen, maar aan de andere kant staan de 

leraar van Hatice en zijn medestanders, die het gedrag van Kadir grotendeels afkeuren en de 

andere mannen van hun ongelijk proberen te overtuigen. 

Aan het eind van het boek wordt de spanning nog eens opgevoerd als Kadir zijn 

vrouw in elkaar heeft geslagen. Ook in het theehuis is hier discussie over. Een deel van de 

mannen praat nog altijd het gedrag van Kadir goed. Hij is immers gefrustreerd en zijn 

familie-eer is aangetast. ‘Volgens ons geloof is het bovendien toegestaan, want de islam zegt 

dat moslimmannen hun echtgenotes mogen slaan, als er gerede aanleiding is.’19 Een ander 

                                                             
19 Özer, N. (2007) Hatice. Amsterdam: Bulaaq: 68. 
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deel van de mannen heeft medelijden met de in elkaar geslagen echtgenote. Hoewel zij niks 

kan doen aan de verdwijning van Hatice en haar altijd heeft bijgestaan, wordt zij nu 

slachtoffer van haar gefrustreerde man.  

Over de schrijver 

De schrijver van Hatice is Numan Özer (1946). Hij is geboren in Ankara en heeft daar een 

aantal jaren als leerkracht gewerkt. Sinds 1975 werkt hij als taaltrainer in Nederland. Hij 

volgde aan aantal cursussen creatief schrijven, omdat hij veel plezier had tijdens het 

schrijven. Hatice is zijn debuut. 

 

Familierelaties  

Om een overzichtelijk beeld te scheppen van Hatice in zijn geheel is het zinvol om gebruik te 

maken van het model van Greimas. De functies van subject, object, destinateur, destinataire, 

helper en tegenstander worden dan als volgt verdeeld: 

 

Mustafa en Hatice   genegenheid van haar vader  Mustafa en Hatice

  

Demir Alkan    Hatice   Kadir Erdoğan en zijn geloof  

 

Het subject is in Hatice al vrij moeilijk te herkennen. Hatice vervult de titelrol en zou je dus 

verwachten als de protagonist. Dit is echter niet geheel het geval. Kadir Erdoğan, de vader 

van Hatice, speelt minstens een even grote rol. Daarnaast is er ook een duidelijk doel dat hij 

nastreeft: Hatice is weggelopen en hij wil haar terug om zijn eer te behouden. Er zou dus ook 

een model gemaakt kunnen worden met Kadir in de subjectpositie. Hatice is echter de 

protagonist in de belangrijkste gebeurtenis van het boek, haar weglopen, dus in eerste 

instantie houd ik bovenstaand model aan. Hatice is daarin het subject. Zij wordt al in het 

begin van de roman beschreven vanuit het oogpunt van Kadir, Hatices vader:  

 

Voor Hatice durfde hij zijn hand in het vuur te steken. Door ontwikkeling, verstand en 

talent stak zij boven haar leeftijdsgenoten uit. Iedereen in de wijk wist hoe bijzonder 

zij – sinds haar jonge jaren al – aan haar geloof en tradities was gehecht en hoe 

voorbeeldig zij zich als moslima gedroeg. […] Kortom, de mensen vertelden elkaar 



16 
 

heel veel goeds en prijzenswaardigs over haar. Als vader was hij daar erg dankbaar 

voor en hij wilde het graag zo houden.20  

 

Aan het eind van het boek wordt Hatice nogmaals beschreven, maar nu vanuit het oogpunt 

van Demir Alkan, Hatices meester. Hij is enkel lovend over haar:  

 

Ze was beslist niet mensenschuw, integendeel. Ze was gelijkmoedig en vriendelijk, 

helder van geest, eerlijk en zuiver van hart. […] Die kleine leergraag had […] verrast 

met haar ijver en aanleg, die met dat verwarde meisje van de eerste dag bijna niet te 

rijmen was.21  

 

De meester is zeer positief, totdat het over haar sociale gedrag gaat: ‘Ik heb haar nooit met 

andere kinderen zien spelen. ’s Morgens kwam zij met haar broer […] Totdat zij naar binnen 

mocht wachtte zij altijd op dezelfde plek’.22 Volgens meester Demir Alkan is dat de schuld 

van haar vader:  

 

Zij was overigens helemaal niet bedeesd, mij leek eerder dat zij toen al was 

doordrongen van het feit dat haar vader nu eenmaal anders was dan andere vaders 

en zij aan zijn verwachtingen moest beantwoorden, in plaats van zich als kind te 

gedragen.23   

 

Vrij vroeg in de roman wordt al duidelijk dat Hatice is weggelopen van huis. De belangrijkste 

reden hiervoor is dat haar vader haar wil uithuwelijken, zoals duidelijk wordt in het boek. 

Bovendien wordt uitgelegd waarom haar vader haar wil uithuwelijken.  

 Hatice wil genegenheid van haar vader, daarom staat dat in de objectpositie. Zoals ik 

in het schema heb aangegeven, houdt Kadir wel van Hatice, maar ervaart zij geen liefde of 

genegenheid, hoewel zij alles doet om dit te verkrijgen:  

 

                                                             
20 Özer, N. (2007): 12.  
21

 Özer, N. (2007): 121. 
22

 Özer, N. (2007): 121. 
23 Özer, N. (2007): 122. 
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Hij [Hatices broer Mustafa] was de lieveling van vader, dat wist Hatice nu zeker, want 

daarnet had ze dat met eigen oren uit diens mond gehoord: hoeveel hij van hem 

hield, hoe graag hij klaar stond om alles voorhem te doen. Terwijl hij Hatice nooit, 

nooit een pluimpje gaf, omdat hij niet van haar hield, hoewel zij altijd haar best bleef 

doen en veel beter presteerde.24   

 

Aan de ene kant wil Hatice zich vormen naar de normen van haar vader om zich 

gewaardeerd te voelen. Aan de andere kant loopt zij uiteindelijk weg om te ontsnappen aan 

de regels en de controle van haar vader. Zo ontstaat er een dubbelzinnigheid rondom deze 

genegenheid in de objectpositie. In eerste instantie wil zij deze genegenheid, maar als blijkt 

dat zij die (voor haar gevoel) niet krijgt, besluit ze zich volledig tegen haar vader af te zetten. 

Dan wordt de genegenheid in de objectpositie overgenomen door autonomie. Hatice kiest in 

dit geval meer voor haarzelf dan voor haar vader. Zij denkt autonomie te kunnen verkrijgen 

door weg te lopen van huis. Hier krijgt zij maar deel gelijk in, want nog steeds is iedereen 

naar haar op zoek en is zij hét onderwerp van roddels en speculatie.   

In de roman worden verhalen verteld uit Hatices jeugd, onder andere vanuit het 

oogpunt van de meester:  

 

Hatice moest een goede huisvrouw worden: gelovig, gehoorzaam, toegewijd aan 

haar man. […] “Uit de duisternis van de wereldse boosheid opstijgen naar het licht 

van de liefde,” zo luidde het woord van de moefti. En naar dit woord, dat zij uit de 

mond van vader opgelegd kreeg, probeerde zij alles foutloos te doen en geheel te 

leven naar de soenna van de profeet. Vandaar dat de gebeurtenissen rond haar 

eerste menstruatie haar geloof in haar vader zo diep schokten.25 

 

Na haar eerste menstruatie mocht Hatice niet meer naar school, want ‘wanneer een 

moslima begint te menstrueren, hoort zij thuis te zitten totdat ze uitgehuwelijkt wordt’.26 

Hatice kan niet begrijpen hoe iemand van zijn dochter kan houden als hij haar iets afneemt 

waar zij zo van houdt, want Hatice vond het zo fijn om naar school te gaan: ‘Haar hart kromp 

                                                             
24

 Özer, N. (2007): 134. 
25

 Özer, N. (2007): 129-130. 
26 Özer, N. (2007): 110. 
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ineen van afgunst en verongelijktheid, want ze begreep nu dat ze niet meer naar school 

mocht, hoe verschrikkelijk graag ze ook wilde’.27 Hoewel Hatice het niet zo ervaart, houdt 

haar vader heel veel van haar: ‘Zijn familie-eer was te grabbel gegooid. Door zijn bloedeigen 

dochter nota bene, van wie hij zielsveel hield’.28 Daarom zijn zij en haar boer Mustafa zowel 

de destinateur als de destinataire in het model van Greimas. De destinateur is aan de ene 

kant degene die oorspronkelijk het object bezit, maar ook de opdrachtgever in het verhaal. 

Ook deze functie past goed bij Hatice. Hoewel haar vader het niet begrijpt, probeert Hatice 

door weg te lopen uit te leggen wat zij wil. Zij is de aanrichtster van de gebeurtenissen in het 

boek. Het weglopen van Hatice gaat gepaard met een afnemende eer van Kadir en dat 

terwijl eer zo belangrijk is in de Turkse familiecultuur:  

 

De familie-eer of seksuele eer […] wordt bepaald door de eer en reputatie van 

afzonderlijke familieleden. De persoonlijke eer van de man […] is mede afhankelijk 

van de familie-eer. […] Vrouwen hebben geen şeref [eer]. Ze zijn  eerbaar, dragen de 

eer van de man.29  

 

Aan het begin van de roman is Kadir nog vol vertrouwen dat Hatice spoedig zal terugkeren. 

Dit neemt stap voor stap af en daarmee wordt ook het eergevoel van Kadir minder. Er wordt 

immers meer geroddeld: waar zou Hatice zijn?; waarom zou zij weggelopen zijn? en 

wanneer zal zij terugkeren, als ze al terugkomt? Over de antwoorden op deze vragen wordt 

volop gespeculeerd. Met het afnemende eergevoel van Kadir is het van het grootste belang 

dat zij terugkomt, want ‘de eer van de familie staat of valt met de ird (eerbaarheid) van de 

vrouw en de dochters in de familie’.30 Aan het eind van het boek is er bijna niets meer over 

van Kadirs eer als hij ‘per ongeluk’ zijn eigen vrouw heeft doodgeslagen en hij door de politie 

uit zijn huis wordt gehaald. Toch zijn er nog altijd een paar mensen, die begrip hebben voor 

de handelswijze van Kadir: 

                                                             
27

 Özer, N. (2007): 133-134. 
28

 Özer, N. (2007): 16. 
29 Vennix, P. & Vanwesenbeeck, I. (2005) ‘De positie van vrouwen’, in: Idem, Seksualiteit en relaties van Turkse 

en Marokkaanse Nederlanders. Een literatuurstudie naar de culturele, religieuze en maatschappelijke invloeden. 

Delft: Eburon: 37. 
30 Vennix, P. & Vanwesenbeeck, I. (2005): 39. 
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“Arme man,” hoor ik de ene vrouw zeggen. “Zijn eigen dorpelingen hebben hem 

aangeven, zeggen ze.” “Ja,” reageert een ander, “wat een ketters moeten zij niet zijn 

hè? Om zo’n goeie man dit aan te doen.”31  

 

Aan het eind komt Kadirs genegenheid voor Hatice en Mustafa niet meer aan de orde. Ik 

neem daardoor aan dat deze genegenheid niet is veranderd. Aan het eind van het boek is 

Hatice nog niet teruggekomen dus Kadir voelt zich door Hatice wel in zijn eer aangetast, 

maar dit betekent niet dat hij niet meer van zijn dochter houdt.  

De helper van Hatice is Demir Alkan, haar vroegere leraar. Hij is een vooruitstrevende 

man. Dat blijkt uit de multiculturele inrichting van zijn klaslokaal, maar ook uit de 

oudermiddag die hij organiseert voor de Turkse ouders. Aan de ene kant respecteert hij de 

Turkse cultuur door naast een poster van Juliana ook een poster van Atatürk op te hangen, 

maar aan de andere kant vindt hij het leren van de Nederlandse taal minstens zo belangrijk 

voor de kinderen als de kennismaking met de Turkse taal en cultuur.32 De meester van 

Hatice staat symbool voor de moderne Turkse man in Nederland. Een deel van de mannen in 

het theehuis in de buurt is het echter niet eens met zijn manier van leven:  

 

“Dit is een communist. […] Draagt spijkerbroeken in plaats van zich fatsoenlijk te 

kleden en een stropdas te dragen, zoals een leraar betaamt. Hij zal een verderfelijke 

invloed hebben op onze kinderen”.33  

 

Maar niet alleen zijn kledingstijl is verschillend van de traditionele Turkse man. De meester is 

ook degene die de andere mannen openlijk bekritiseert: ‘Zo houden wij onszelf, maar vooral 

onze kinderen, als het ware gevangen in ons kleine wereldje. Dat vind ik jammer’.34 De 

meester bekommert zich om Hatice, waar haar vader dat niet doet. Hij laat blijken dat hij om 

Hatice geeft: ‘“Ik houd van je als mijn eigen dochter, weet je dat wel?”’35 Demir lijkt de enige 

te zijn die het aan Hatice zag als er iets was. Bovendien lijkt hij als enige haar gedrag te 

begrijpen. Dat is iets wat Hatice thuis altijd gemist heeft.  

                                                             
31 Özer, N. (2007):143. 
32 Özer, N. (2007): 25-26. 
33

 Özer, N. (2007): 63. 
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 Özer, N. (2007): 64. 
35 Özer, N. (2007):139. 
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De rol van de tegenstander is toebedeeld aan Kadir en zijn geloof. Kadir Erdoğan of Kadir 

hodja (imam), zoals hij vanaf het begin van het boek wordt genoemd, is de vader van Hatice. 

‘Een gedrongen man met doodringende ogen en scherpe, krachtige trekken. Hij droeg een 

witte kalot op het hoofd’, aldus de beschrijving van de meester. 36 Later wordt hij enigszins 

uitgebreider beschreven:  

 

Kadir Erdoğan is voorzitter van de Stichting Islamitisch Fundament die hij een jaar of 

twintig geleden heeft opgericht en hij is in de loop der jaren boven zijn omgeving 

uitgegroeid tot een hartstochtelijk pleitbezorger van de islam. […] Kadir Erdoğan 

word [sic] tegenwoordig Kadir hodja genoemd, wat imam Kadir betekent.37  

 

Uit bovenstaand citaat blijkt al dat Kadir veel waarde hecht aan zijn geloof. Een groot deel 

van zijn gedrag is daar dan ook uit afgeleid. Niet alleen Kadir, maar de hele familie Erdoğan 

leeft volgens de regels van de islam. Hij is in de familie degene die de meeste waarde hecht 

aan het geloof (of de manier waarop hij het geloof interpreteert): ‘Ik ben in de eerste plaats 

moslim en daarna pas een Turk’.38 Op het moment dat de deurbel gaat en Kadir thuiskomt 

van zijn werk, gedragen Hatice en haar moeder zich anders. Wanneer vader thuiskomt, 

begint voor Hatice en haar moeder een toneelstukje:  

 

Met betamelijke ernst deed Hatice open. Zorgvuldig legde ze de huisschoenen 

precies voor vaders voeten neer, zodat hij direct in kon stappen, voor Mustafa deed 

zij hetzelfde. Daarna nam ze hun jassen aan en hing ze weg.39  

 

Dit zegt niet alleen iets over de relatie tussen Kadir en Hatice, maar ook tussen Mustafa en 

Hatice. Kadir volgt de regels, die hen volgens hem door de Koran worden opgelegd en 

verwacht van zijn vrouw en kinderen dat zij dan ook doen. Zij bidden met de hele familie vijf 

keer per dag. Voorafgaand aan het gebed wordt er gewassen: ‘ […] terwijl hij zijn mouwen 

opstroopte ter voorbereiding van de rituele wassing voor het avondgebed’.40 Dit zijn twee 

                                                             
36 Özer, N. (2007): 21. 
37 Özer, N. (2007): 29. 
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 Özer, N. (2007): 84. 
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van de vele voorbeelden die er te geven zijn. Het gedrag van Kadir, afgeleid uit zijn geloof, 

heeft ook ernstigere gevolgen. Het leidt zelfs tot het overlijden van zijn vrouw. Toch keurt 

het geloof ook dit goed, want ‘volgens ons geloof is het […] toegestaan, want de islam zegt 

dat moslimmannen hun echtgenoot mogen slaan, als er gerede aanleiding is’.41 Kadir houdt 

zijn vrouw verantwoordelijk voor de verdwijning van Hatice en dat is voor hem ‘gerede 

aanleiding’ om zijn vrouw (dood) te slaan. Het geloof van Kadir is een tegenstander voor 

Hatice, omdat het geloof ervoor zorgt dat de vader van Hatice haar dingen verbiedt, die zij, 

als jong meisje, eigenlijk leuk zou moeten vinden. Hatice gaat bijvoorbeeld niet mee op 

schoolreisje. Haar meester vraagt haar naar de reden. Hatice geeft als volgt antwoord:  

 

“Ja meester,” verzuchtte zij, met een frons, “laat ze maar gaan. Voor deze zonde 

zullen hun vaders in het hiernamaals wel in de hel branden. Dat weten deze argeloze 

meisjes niet eens, omdat hun vaders het hen nooit hebben geleerd.”42  

 

Hieruit blijkt dat Hatice zelf haar vader en zijn geloof niet altijd als tegenstander ziet. Ze is 

eraan gewend dat hij handelt volgens de regels van de Koran. 

Het model van Greimas laat zeker het een en ander zien over de representatie van 

familierelaties in Hatice. Met zowel Hatice als haar vader en haar broer in het model, wordt 

ten eerste duidelijk dat familie een belangrijke rol speelt in de roman. Daarnaast wordt 

duidelijk dat genegenheid tussen familieleden belangrijk is, maar ook dat het geloof een heel 

grote factor van betekenis is in Hatice. Saliha Erdoğan, de moeder van Hatice, ontbreekt in 

dit schema, maar komt wel voor in het boek. Zij houdt vaak het midden tussen een helper en 

een tegenstander. Aan de ene kant voelde voor Hatice de tijd met alleen haar moeder als 

vakantie, maar aan de andere kant kiest haar moeder ook vaak de kant van haar vader. Als 

Hatice ontdekt dat haar vader haar toch naar school laat gaan, omdat de 

leerplichtambtenaar dreigde met een celstraf en een boete, denkt zij dat hij in strijd handelt 

met de regels uit de Koran. Zij wil er met iemand over praten, maar met haar moeder denkt 

zij dat niet te kunnen:  
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Het had ook geen zin om haar moeder hierover aan te spreken, want Hatice wist al 

bij voorbaat dat haar moeder haar probleem niet zou begrijpen. Haar antwoord zou 

waarschijnlijk niet meer zijn dan hooguit: “Meisje, wat moet hij dan? Een bom duiten 

betalen voor zoiets?”43  

 

Toch heeft de moeder van Hatice ook alle reden om niet achter de vader te gaan staan, want 

ook zij wordt vaak met weinig respect behandeld. Kadir houdt zijn vrouw verantwoordelijk 

voor Hatices doen en laten. Het is dus volgens hem ook haar schuld dat ze is verdwenen. Dat 

maakt hij haar ook duidelijk:  

 

“wijf!” Kadirs stem trilde van razernij. “Mijn kwelgeest! Waarom weet jij niet waar ze 

is? Moet ik het soms weten? Ha?” vroeg hij met nadruk en liep op haar af. “Een 

meisje van die leeftijd kun je toch niet los laten lopen! Wat voor een moeder ben 

jij?”44  

 

Hoe goed Saliha het ook probeert te doen, Kadir is nooit tevreden. Saliha gaat echter niet in 

tegen Kadirs woorden: ‘Met neergeslagen ogen deed mevrouw Erdoğan een stap terug, 

zodat zij met de rug tegen de muur kwam te staan.’45 Wellicht heeft zij meer begrip voor de 

handelswijze van Kadir, omdat zij nog van dezelfde generatie zijn. Hatice is van een andere 

generatie en kan daarom soms het gedrag van haar vader niet begrijpen.  

Het belangrijkste verschil binnen de familie is het verschil tussen mannen en 

vrouwen. In de representatie van de Turkse cultuur in Hatice bestaat een scheiding tussen 

mannen en vrouwen. Kadir Erdoğan is een voorstander van een school met een aparte 

ingang voor meisjes en jongens en waar meisjes les krijgen van vrouwelijke leraren. In de 

moskee is dit al het geval: ‘mannen en vrouwen [kunnen] tegelijkertijd naar de moskee en in 

aparte ruimtes bidden zonder elkaar te zien’.46 Het verschil tussen Kadir en zijn vrouw is al 

aangetoond, maar er is ook een verschil tussen Hatice en haar broer Mustafa. Kadir vertelt 

aan de leerplichtambtenaar hoe hij denkt over scholing voor Turkse jongens en meisjes:  
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“Ik heb alles gedaan om mijn zoon door te laten leren. Ik zou hem naar het 

buitenland sturen voor een degelijke opleiding. Zolang zou ik hem en zijn vrouw en 

kinderen onderhouden. […] Mijn dochter Hatice hoeft daarentegen niet meer te leren 

[…]. Zij kan nu redelijk Nederlands spreken en ze leest de koran als geen ander. Dat is 

toch voldoende voor een meisje dat binnenkort gaat trouwen?”47  

 

Dit gedachtegoed over onderwijs hangt samen met het toekomstbeeld dat hij voor vrouwen 

heeft.  

Het onderwijs speelt vaker een belangrijke rol in de roman. Dit thema is wellicht 

bewust gekozen, omdat het de kans biedt om te laten zien dat de wereld verandert en 

daarmee ook het leven van Turkse gezinnen in Nederland.  

 

[In 2001] promoveerde Liesbeth Coenen aan de Vrije Universiteit op een proefschrift 

waarin ze minutieus de veranderende betekenis beschrijft van onderwijs in Turkse 

gezinnen die van het platteland afkomstig zijn. […] veranderende opvattingen over de 

betekenis van onderwijs voor de maatschappelijke carrière hebben ook gevolgen 

voor de relaties binnen het gezin. Zo is de vader die het belang van onderwijs voor 

zijn dochter inziet, genoodzaakt haar meer vrijheid te geven in de wereld buiten het 

gezin. De controle op het gedrag van de dochter, zoals de oude gedragsregels 

voorschreven in het belang van de eer van de familie, is niet meer in dezelfde mate 

mogelijk. De relatie tussen vader en dochter wordt daardoor minder afstandelijk, 

“vertrouwelijker” in de zin van gebaseerd op vertrouwen.48  

 

Hoewel psycholoog en antropoloog Coenen zich richtte op de situatie in de werkelijkheid, 

kan dit beeld niet gelijkgesteld, maar wel vergeleken worden met het beeld, zoals dat in de 

roman beschreven wordt. Het probleem in Hatice is echter dat Kadir het belang van 

onderwijs voor zijn dochter (nog) niet inziet. Daardoor blijft ook de minder afstandelijke, 

vertrouwelijke relatie tussen Kadir en Hatice uit. Kadir houdt de controle en Hatice lijkt geen 

enkele vrijheid te hebben. Hatice kan uiteindelijk niet meer tegen de allesoverheersende 

controle van haar vader en besluit daarom weg te lopen.  
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Het schema van Greimas is een sterk vereenvoudigd model. Een totaal andere interpretatie 

zou ontstaan, wanneer Kadir Erdoğan in de subjectpositie zou worden geplaatst, wat zeker 

niet ondenkbaar is: 

 

Kadir Erdoğan    Hatice/eer behouden   ?  

     

Kadirs medestanders in het theehuis Kadir Kadirs tegenstanders in het theehuis 

 

Ik heb gekozen om in het eerste model Hatice in de subjectpositie te plaatsen, omdat zij de 

aanleiding is voor de meeste gebeurtenissen in de roman, maar Kadir zou in de 

subjectpositie geplaatst kunnen worden vanwege zijn bepalende gedrag voor de hele toon 

van het boek. Dit model zorgt voor een andere interpretatie van het boek. Er zijn een paar 

belangrijke verschillen tussen de twee modellen. Ten eerste is er een verschil in object. Een 

van de belangrijkste redenen voor Kadir om Hatice terug te willen vinden is om zijn eer te 

kunnen behouden. Sinds Hatices verdwijning is de familie hét onderwerp van gesprek in het 

theehuis. Het theehuis is een ontmoetingsplaats voor de Turkse mannen uit de omgeving. 

Meester Demir Alkan is één van de mannen in theehuis. Uit de dialogen blijkt dat er twee 

groepen ontstaan; een groep van conservatieve Turkse mannen zoals Kadir en een groep van 

meer moderne Turkse mannen, zoals Demir. De medestanders van Kadir denken dat Hatice 

ontvoerd is. Demir Alkan reageert als volgt:  

 

Ontvoerd worden is onmacht, dus minder erg dan er met iemand vandoor gaan, wat 

een erekwestie is. Daarom hopen jullie nu dat Hatice met grof geweld ontvoerd is, 

zodat het probleem zonder bloedvergieten kan worden opgelost door die twee […] 

alsnog met elkaar te laten trouwen […] Die gedachtegang is middeleeuws.49 

 

 Uit dit citaat blijkt een verschil in denkwijze tussen de medestanders van Kadir en Demir 

Alkan.  

 De destinataire in dit model is onbekend. Kadir verliest zijn dochter en daarmee ook 

zijn eer, maar ook Hatice bereikt niet volledig wat zij wil. Zij streeft naar autonomie, maar 
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haar familie is nog altijd naar haar op zoek en Hatice is het onderwerp van gesprek in het 

theehuis. Dus geen van hen beide vervult in dit model de rol van destinataire. 

 Intergenerationele en intrafamiliaire solidariteit zijn kernbegrippen in mijn 

interpretatie van deze roman. Hatice worstelt met een dilemma. Aan de ene kant wil zij 

autonomie verkrijgen en het leven leiden van een zelfstandige jonge Nederlandse vrouw, die 

toevallig ook nog moslim is. Aan de andere kant weet zij ook hoe de Turkse cultuur in elkaar 

zit en wil ze solidair zijn met haar vader om op die manier zijn eer hoog te houden en liefde 

te verkrijgen. Hatice loopt letterlijk weg voor dit probleem, terwijl zij eigenlijk zou moeten 

proberen een balans te vinden.  

  

Omgeving 

Eer is een belangrijk thema in de representatie van familierelaties in Hatice. Dat komt 

doordat de eer van de man afhankelijk is van zijn vrouw en dochters uit de familie. Zij dragen 

niet alleen de eer van de man, maar dienen zich ook aan bepaalde gedragsregels te houden 

om de familie niet ten schande te brengen.50 Terwijl de vrouwen een onderdanige rol lijken 

te spelen in Hatice, is Kadir op zijn beurt dus ook afhankelijk van zijn vrouw Saliha en dochter 

Hatice.  

 Intergenerationele solidariteit leidt tot een sterkere collectieve cultuur. ‘Eer en 

aanzien zijn belangrijke kenmerken van een collectieve cultuur.’51 Omdat die 

intergenerationele solidariteit binnen de familie sterker is in Turkije dan in Nederland, is eer 

en aanzien ook meer van belang in Turkse dan in Nederlandse families. Omgeving hangt 

samen met het belang van eer. Met andere woorden, het belang van familie-eer is 

plaatsafhankelijk: ‘Daarnaast is in Turkije namus [de familie-eer] veel belangrijker op het 

platteland dan in de grote steden’.52 Op het platteland heerst vaker een ons-kent-ons-

cultuur en wordt er meer geroddeld. Wanneer de auteur nadruk wil leggen op het belang 

van familie-eer, zou hij dus zijn omgeving daarop kunnen aanpassen.  

Het verhaal in de roman speelt zich af in zowel Nederland als Turkije. Het heden 

speelt zich af in Nederland. Waar de familie Erdoğan precies woont en waar het theehuis 

staat wordt echter niet duidelijk. ‘Al wonen wij in een grote stad, toch spelen onze levens 
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 Vennix, P. & Vanwesenbeeck, I. (2005):37, 39. 
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52 Vennix, P. & Vanwesenbeeck, I. (2005): 38. 
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zich af in een kleine gemeenschap, waar men alles over elkaar weet en graag over de buren 

praat.’53 In dit citaat staat een aanwijzing; ze wonen in ieder geval in een grote stad. Hun 

leven in de grote stad in Nederland, komt sterk overeen met de plattelandscultuur in Turkije. 

Eer en aanzien kunnen dan wel plaatsafhankelijk zijn, intergenerationele solidariteit is meer 

cultuurafhankelijk. De familie Erdoğan neemt zijn Turkse cultuur mee naar Nederland. 

Doordat zij vooral omgaan met andere Turken binnen de ‘kleine gemeenschap’ nemen zij 

wellicht niet veel over van de Nederlandse cultuur en blijft hun Turkse cultuur volledig in 

stand, behalve voor Hatice. Hatice is in Nederland geboren en gaat naar school met 

Nederlandse kinderen. Daar komt zij, met hulp van haar meester, erachter dat niet iedere 

(Turkse) familie hetzelfde is. Haar meester leert haar ook dat iedereen op zoek mag gaan 

naar zijn eigen interpretatie van de koran. Het cultuurverschil tussen Hatice en haar vader 

leidt uiteindelijk tot Hatices verdwijning.  

Kadir komt als migrant naar Nederland om een beter leven te beginnen. Hij bevond 

zich in het begin in het gezelschap van zijn Turkse vrienden, maar die laten hem al snel in de 

steek. Kadir voelt zich alleen:  

 

Hij was moe van alles. Moe van het alleen zijn, moe van het aftellen van de zestig 

dagen, want hij had besloten om dan terug te keren naar zijn eigen dorp om daar een 

nieuw leven te beginnen.54  

 

Terwijl hij leeft in een Nederlandse stad, voelt hij zich nog altijd meer verbonden met de 

dorpelingen uit zijn geboortedorp in Turkije. Als hij in Nederland een Turkse hodja ontmoet, 

dan bloeit hij weer op en gaat het steeds beter. Uiteindelijk haalt Kadir ook op zijn advies zijn 

vrouw naar Nederland. Uiteindelijk vormen zij, samen met andere Turken, een gemeenschap 

waarvan de mannen samenkomen in het theehuis. Zo houden zij hun leefgewoontes, die zij 

in Turkije hadden, in stand in een andere omgeving.  

 De gemeenschapscultuur, ‘waar men alles over elkaar weet en graag over de buren 

praat’55,  heeft Kadir wellicht meegenomen uit zijn geboortedorp. Een deel van het verhaal 

speelt zich af in het verleden. Özer vertelt het proces van een migrant en de dilemma’s die 
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de migratie met zich meebrengt: kun je na een tijd weer terugkeren naar je geboorteland en 

wanneer laat je als migrant je familie overkomen? Kadir is afkomstig uit Obali, Turkije. Obali 

is een klein dorpje in het zuidoosten van Turkije. Het Obali van 1965 wordt beschreven:  

 

De tijd werd aan de zonnestand gemeten; ochtend, middag en avond. Het snelste 

vervoermiddel was de ossenkar en het leven ging uiteraard net zo langzaam als de 

ossenkar. […] Langzaam draaide hij zich naar de verdorde vallei, die als een lange 

golving in een heuvelachtig landschap overging. De weg naar de stad kronkelde 

tussen de braakliggende akkervelden door naar de horizon.56  

 

Door de poëtische beschrijving van Obali en zijn omgeving, lijkt het aantrekkelijk om daar te 

wonen.  

 Daarentegen wordt Nederland in de eerste instantie in een negatief daglicht gesteld.  

 

Omdat de regering hier alle goede gelovige moslimmannen als 

vrouwenonderdrukkers beschouwt, terwijl wij niets anders wensen dan dat onze 

vrouwen en kinderen in reinheid leven. […] Om de slechte invloed van de 

Nederlandse maatschappij op onze vrouwen en kinderen tegen te gaan, richtten wij 

religieuze stichtingen en culturele verenigingen op.57  

 

En later nog eens: 

 

wat moet er van zijn vrouw en kinderen worden hier in Nederland? Denk aan de 

sekswinkels, waar verfoeilijke foto’s van naakte vrouwen en mannen openlijk te zien 

zijn. Als moslim kun je toch niet toestaan dat je vrouw en kinderen zulke dingen te 

zien krijgen?58 

 

 In deze citaten wordt de onderdrukte rol van de vrouw en de bepalende rol van de man 

duidelijk. Toch heb ik al aangetoond dat de man ook afhankelijk is van zijn vrouw (en 
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dochters) als het gaat om zijn eer. Er is dus een wisselwerking van afhankelijkheid en 

onafhankelijkheid tussen de man en de vrouw.  

 

Perspectief 

Het vertelperspectief kan bij romans heel sturend zijn in de interpretatie van de lezer. De 

auteur mag nooit gelijkgesteld worden aan de verteller, maar de verteller kan, met 

tussenkomst van een personage, zijn mening laten blijken over de situatie, zoals die 

beschreven wordt in de roman. Verschillende vertelperspectieven bieden op andere 

manieren de mogelijkheid om kritiek te geven of de interpretatie van de lezer anderszins te 

sturen. In dit boek wordt gebruik gemaakt van verschillende vertelperspectieven. Dit boek is 

daar zeer geschikt voor, omdat er eigenlijk twee verhalen naast elkaar worden verteld. De 

situatie in het theehuis is één verhaal en de situatie en gebeurtenissen buiten het theehuis is 

het andere verhaal.  

 Het boek begint met een ik-vertelperspectief, waarbij de ik meester Demir Alkan is. 

Na de eerste drie bladzijdes is er een aanwijzing voor een andere verteller: ‘“Rond vijf uur 

gistermiddag was Saliha Erdoğan, Hatices moeder, nog alleen thuis,” begon de journalist zijn 

verhaal’.59 Vervolgens gaat het verhaal verder zonder aanhalingstekens. Na opnieuw drie 

bladzijdes, blijk het toch de journalist te zijn, die aan het woord was geweest: ‘Iedereen zat 

muisstil te luisteren toen de journalist zijn verhaal staakte. […] Pas nadat hij op zijn gemak 

een slokje thee had genomen, hervatte hij het verhaal’.60 Nu volgt er wel een tekstdeel met 

aanhalingstekens en is de journalist dus niet de verteller, maar de verteller van een lang 

verhaal. Er is sprake van een raamvertelling.61 In het verhaal, waar Demir Alkan de ik-

verteller is, doet een andere verteller, namelijk de journalist, zijn verhaal. Het verhaal van de 

journalist wordt onderbroken door korte fragmenten van Demir Alkan, de ik-verteller, die tot 

dan toe nog steeds de enige verteller is. Als de journalist verdergaat met zijn verhaal, begint 

het met aanhalingtekens.  

In een korte omschrijving van Kadir Erdoğan is er geen ik-verteller aan het woord en 

het staat niet tussen aanhalingstekens, maar wel tussen twee witregels.62 Dit alles impliceert 
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een andere verteller. Ditzelfde is aan de orde als er een verhaal uit het verleden wordt 

verteld. Demir was op dit moment, net als de journalist, nog niet in het leven van de familie 

Erdoğan en is dus mogelijk niet op de hoogte van dit verhaal. Bovendien staat het niet 

tussen aanhalingstekens. Er lijkt een naast de ik-verteller een tweede verteller te zijn. Dit is 

een personale verteller. Deze verteller ‘heeft zich teruggetrokken en presenteert alleen 

datgene wat de personages denken, voelen, zien, ervaren, meemaken’.63 Na dit verhaal uit 

het verleden (van blz. 33 t/m blz. 61) is de ik-verteller, in de persoon van Demir, opnieuw 

aan het woord. Opnieuw wordt hij weer onderbroken door een langer fragment waarin hij 

(de meester) niet aan het woord komt. Soms klinkt in de fragmenten waarin geen ik-verteller 

aan het woord is, toch de mening van de meester door. Dit is een vorm van manipulatie van 

de lezer.  

Familierelaties worden in Hatice vooral gepresenteerd door de ik-verteller. Hij 

spreekt afkeurend over de manier waarop Kadir omgaat met andere in zijn omgeving. De ik-

verteller was belangrijk bij mijn interpretatie van de roman. Het gebruik van dit 

vertelperspectief zorgt bij mij voor identificatie met de standpunten van Demir Alkan. Omdat 

de standpunten van Kadir zo ver van mijn eigen standpunten verwijderd liggen, is het extra 

moeilijk mezelf met hem te identificeren.  

 

In deze roman wordt de zeer sterke band tussen Hatice en haar vader getoond. Hoewel zij 

het niet altijd eens is met haar vader, wint in eerste instantie de solidariteit het van haar 

verlangen naar autonomie.  Deze solidariteit met haar vader is eveneens solidariteit met het 

geloof, want als Hatice merkt dat haar vader in strijd handelt met de regels van de Koran, 

wordt haar eigenbelang en het verlangen naar autonomie sterker dan de solidariteit en 

besluit Hatice weg te lopen.  
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De Harsclub        

Dit hoofdstuk omvat een analyse en interpretatie van De Harsclub van Şenay Özdemir. Het 

boek werd gepubliceerd in 2009 bij Uitgeverij Archipel. De roman was het debuut voor de 

tijdschriftenmaakster Özdemir.  

 

Synopsis 

Wij, mediterrane vrouwen, [worden] te vaak […] geportretteerd als zielig, 

onderdanig, slachtoffer van alles wat om ons heen gebeurd. Dat wilde ik eens een 

keertje op een andere manier neerzetten en dat heb ik gedaan. […] Deze vrouwen 

maken van alles mee en we hebben het niet bewust over integratie of emancipatie, 

maar in hun dialogen merk je gewoon dat ze daar natuurlijk wel mee bezig zijn. […] 

Als wij op deze manier doorgaan, streven we zelf de autochtone, Nederlandse 

vrouwen voorbij in onze ambities,64 

  

aldus Şenay Özdemir over haar debuut De Harsclub. 

Het boek gaat over drie Turkse vriendinnen in Den Haag: Bahar, Arzu en Yelda. Één 

keer per maand komen zij bij elkaar om zich te laten harsen door Aysel teyze (‘tante’ Aysel). 

Tijdens deze bijeenkomsten wisselen de vriendinnen levensverhalen uit en ontstaan er soms 

gespannen situaties, waardoor hun vriendschap op scherp komt te staan.  

Bahar is de dochter van een Nederlandse moeder en een Turkse vader. Zij werkt als 

accountmanager bij een grote bank. Zij is succesvol, zelfverzekerd, aardig en knap, maar wat 

in haar leven nog ontbreekt, is een man. Dat is altijd zo geweest, want Bahar is nog maagd. 

Dan ontmoet zij Faruk. Hij is rayonmanager bij een ander filiaal van hun bedrijf en zij heeft 

hem ontmoet bij een jubileumdiner. Hij is aardig, galant en ook nog eens Turks. Hij voldoet 

aan alle criteria in het ideaalplaatje dat Bahar in haar hoofd had. Dan slaat echter de twijfel 

toe. Is hij wel vrij? Ziet hij haar wel staan? En hoe moet dat nou als hij seks wil? Gelukkig 

krijgt zij de steun van haar harsclubvriendinnen Arzu en Yelda. En ja hoor, hij blijkt vrij te zijn, 

haar ook leuk te vinden en hij blijkt het niet erg te vinden dat ze nog maagd is en wil dat ze 

het volledig op haar tempo kan ontdekken.  
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Arzu heeft een eigen appartement in Den Haag. Zij is stewardess bij Skyhigh Airlines. Van de 

drie vriendinnen is zij het meest ervaren in de liefde, maar een vaste vriend is niet echt iets 

voor haar. Op de terugweg in het vliegtuig van de bruiloft van een nichtje in Berlijn, zit zij 

naast Wouter, een rijke kamerverhuurder uit Scheveningen. Hij geeft Arzu een lift naar huis 

en komt haar vervolgens nog een aantal keer ´bij toeval´ tegen. Filip is de beste vriend van 

Arzu en hij vertrouwt Wouter niet. Als Arzu op een avond in het appartement van Wouter 

belandt en hij zijn bed aanbiedt (terwijl hij zelf op de bank slaapt), bekruipt Arzu het gevoel 

dat er iets fout zit. Zij kleedt zich aan en sluipt zijn huis uit om er vervolgens niet meer naar 

terug te keren.  

 Yelda is een succesvolle psychologe met een eigen praktijk. Vier jaar geleden is zij 

gelukkig getrouwd, maar het gaat nu al een jaar niet meer zo goed tussen haar en haar man  

Volkan. Als op een ochtend blijkt dat Volkan is vreemdgegaan, is voor Yelda de maat vol en 

besluit ze van hem te scheiden.  

 De drie harsclubvriendinnen geven elkaar adviezen over werk, ouders en de liefde. 

Als Turkse Nederlanders zien zij als geen ander de verschillen tussen de traditionele Turkse 

vrouw en de moderne Nederlandse vrouw. Dit levert soms lastige situaties op. Aan de 

andere kant genieten de vrouwen van de mogelijkheden die Nederland hen biedt.  

 

Over de schrijfster 

De schrijfster van het De Harsclub is Şenay Özdemir (1969). Zij is geboren in Turkije, maar 

groeide vervolgens op in Nederland. In 1993 werd zij in Nederland bekend als de eerste 

Turkse tv-presentatrice bij een landelijke omroep in Europa. Deze status gaf haar de kans om 

andere meisjes en vrouwen te inspireren om ook hun dromen na te jagen en hun idealen te 

realiseren. Zij werd voor hen een rolmodel en ontving vele kaarten, brieven en e-mails met 

vragen en (probleem)verhalen. Als reactie daarop maakte Özdemir een website, waarop 

deze vragen konden worden gesteld en antwoorden konden worden gegeven. In een korte 

tijd werd deze website razend populair. Dit leidde in 2004 tot haar eigen tijdschrift: SEN 

Magazine. Het tijdschrift is gericht op jonge, (hoog)opgeleide Mediterrane vrouwen met een 

islamitische achtergrond. In SEN staan verhalen van Mediterrane vrouwen die midden in de 

Nederlandse maatschappij staan en daar actief aan deelnemen. Belangrijke thema’s zijn 

professionele ambitie, opleiding, mode, samenleving, cultuur en kunst. SEN helpt jong talent 



32 
 

door stages aan te bieden aan studenten journalistiek. Vanaf 2007 is alleen nog een digitale 

versie van SEN beschikbaar.65 

In 2008 begint Özdemir als gastdocent online publishing aan de Universiteit van Texas 

in Austin. In 2009 verschijnt De Harsclub. Het is de debuutroman van Özdemir. Door 

overeenkomsten tussen haar debuut en de serie Sex & The City wordt zij na 2009 wel 

vergeleken met Carrie Bradshaw (uit Sex & the City).66  

Tijdens haar leven heeft Özdemir veel gereisd en zij noemt zichzelf dan ook een 

‘global citizen’. Ze is blij dat zij als feministe een inspiratie heeft kunnen zijn voor veel 

vrouwen. Özdemir is moeder van een 11-jarige zoon: Hakan.67  

 

Familierelaties  

Om een overzichtelijk beeld te scheppen van De Harsclub in zijn geheel is het zinvol om 

gebruik te maken van het model van Greimas. De functies van subject, object, destinateur, 

destinataire, helper en tegenstander worden dan als volgt verdeeld: 

 

Mannen, ouders en anderen  macht en vrijheid    mannen, ouders, anderen en de 
        hcv 
 

 

De verander(en)de wereld      de hcv   De normen en waarden waarmee hun  
         ouders zijn opgegroeid 
 

Het subject wordt in het boek vrij snel duidelijk. Het subject bestaat in dit geval uit de 

harsclubvriendinnen (hcv): de protagonisten willen een gezamenlijk doel bereiken. Bahar, 

Arzu en Yelda zijn met z’n drieën ‘een collectieve, als één geheel functionerende groep’.68 

Bahar is de dochter van een Nederlandse moeder en een Turkse vader. Zij is de meest 

onervarene in het harsproces. Zij vindt het een raar idee dat de harsvrouw haar meest 

intieme plekken kan zien, mede omdat zij nog maagd is. Dit zou een verklaring kunnen zijn 

voor haar naam, dat in het Nederlands voorjaar of lente betekent, iets wat een connotatie 
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heeft met onschuld, nieuwe relaties of jeugd. Al lange tijd wacht zij op de ware, haar prins 

op het witte paard. In De Harsclub komt ze hem tegen en Bahar vindt hem geweldig:  

 

Hij is eind twintig en net gepromoveerd tot rayonmanager bij het bedrijf waar Bahar 

ook werkt. […] Hij had een mooie glimlach met prachtige tanden en duidelijk een 

vleugje Mediterraans bloed. Bovendien bleek hij een goed gevoel voor humor te 

hebben. Zijn neus was een beetje aan de forse kant, maar afgezien daarvan kon hij zo 

uit een reclame van Armani zijn gestapt. […]Toen ook nog bleek dat hij Turks was, 

dacht Bahar dat ze flauw zou vallen.69  

 

Uiteindelijk wordt dit ook de man waar zij voor de eerste keer seks mee zal hebben.  

 Arzu’s vader en moeder zijn beide Turks. Haar vader is echter al overleden. Arzu leidt 

een zelfstandig leven met een eigen appartement en een baan als stewardess:  

 

Arzu is onafhankelijk en staat open voor alles en iedereen. Familie, vrienden, 

collega’s, mannen… maar toch loopt ze niet achter mannen aan. De mannen lopen 

achter haar aan. En als zij er eentje leuk vindt, gaat ze een tijdje met hem om. Zonder 

emotionele binding.70 

 

Haar beste vriend is Philip. Hoewel de mannen dus achter Arzu aanlopen is Philip alleen een 

vriend en zal dat ook altijd blijven. Arzu betekent verlangen. Automatisch rijst de vraag bij de 

lezer: verlangen naar wat of wie? Verlangen terug naar Turkije, verlangen naar een leven 

zoals Yelda of Bahar, één van haar harsclubvriendinnen, of verlangen naar een leven met 

Wouter, voor wie zij later vlucht omdat hij naar haar idee te snel gaat?  

 Yelda is al vier jaar getrouwd met haar man Volkan, maar de laatste tijd gaat het niet 

meer zo goed tussen hen. Het keerpunt komt als Yelda op een ochtend wordt gebeld door 

Sibel, een vrouw die beweert een affaire te hebben met Volkan. Volkan was inderdaad naar 

kantoor voor ‘een afspraak’ dus Yelda gaat verhaal halen. Het blijkt dat hij één keer is 

vreemdgegaan en vanaf dat moment kan Sibel hem niet meer loslaten. Voor Yelda maakt dit 
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tweede gegeven niet uit. Volkan is vreemd gegaan, dus Yelda besluit weg te gaan en niet 

meer terug te komen.  

 De tweede functie, die volgens Greimas kan worden vastgesteld is het object. Dat is 

in De Harsclub lastig, omdat alle drie de vriendinnen iets anders willen, maar toch zijn er wel 

degelijk overeenkomstige doelen te ontdekken bij de drie vriendinnen, namelijk macht en 

vrijheid. Wanneer de harsclubvriendinnen praten over de achterstandspositie van vrouwen, 

komt Arzu tot de volgende conclusie:  

 

Iedereen vergeet altijd dat machtige mensen hun macht te danken hebben aan het 

feit dat wij hun die geven. Wij geven mannen de macht. Dus dan kunnen we het hun 

toch niet kwalijk nemen dat zij die ook nemen? Zij doen gewoon wat wij van hun 

verwachten: ze vervullen de rol die ze van ons krijgen.71  

 

Bahar wil de macht over haar beginnende gevoelens voor Faruk, haar mooie Turkse collega. 

Yelda wil de macht over haar relatie met Volkan, die op de klippen lijkt te lopen. Arzu is de 

enige die de macht in eigen hand schijnt te houden. Wellicht is dat ook de reden dat zij 

bovenstaande conclusie trekt.      

 Een ander overeenkomstig thema is vrijheid, ook iets wat de harsclubvriendinnen 

zich ten doel hebben gesteld. Als Bahar net voor het eerst met Faruk heeft gezoend, belt ze 

in al haar enthousiasme Arzu op:  

 

Voor wie heb ik me ingehouden? Zo lang, zo lang. Voor mijn ouders? De buren? 

Mezelf? Voor hem? Ik wil zo graag genieten van mijn leven. Ik wil hem zeggen dat ik 

van hem hou. Maar ik kan het niet. Ik wil vrij zijn Arzu. Vrij, vrij, vrij. Hoe doe je dat? 

“Ja, eh… Maar je bent toch vrij?”probeert Arzu haar vriendin te helpen. “Nee, dat ben 

ik niet. Als ik vrij zou zijn dan kon het me geen zak schelen wat een ander van me 

dacht. Dan zou ik gewoon doen waar ik zin in had. Maar in plaats daarvan zeg ik niks. 

[…] ik zeg tegen hem dat ik moet gaan omdat mijn ouders op me wachten”.72  
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Bahar wil de vrijheid voelen, die anderen nu volgens haar bezitten.  Ook Yelda wil vrij zijn, 

van haar man Volkan die vreemd is gegaan. Arzu lijkt ook in dit geval weer het meest vrij te 

zijn met haar eigen huis en haar ‘vrije’ omgang met mannen. Dit is echter niet altijd het geval 

geweest:  

 

Door haar beroep heeft ze al veel landen leren kennen, maar nergens voelt ze zich als 

vrouw zo lekker vrij als in Nederland. […] Vrijheid, ja vrijheid is het belangrijkste wat 

Arzu in haar leven wil, al zo lang ze zich kan herinneren. Ze wilde al kunnen gaan en 

staan waar ze wilde toen ze nog heel klein was. Maar toen ze wat ouder werd, mocht 

ze als het donker werd niet meer naar buiten toe. […] Dus toen ze op zichzelf ging 

wonen, werd het algauw een gewoonte om ’s avonds buiten te zijn. […] om te 

bewijzen dat vrouwen konden doen wat ze wilden’.73   

 

Arzu bezit nu de vrijheid zelf – en daardoor ook de macht over haar eigen leven - doordat ze 

op zichzelf is gaan wonen, maar daarvoor voelde ze zich wel eens  gevangen in haar eigen 

huis, als ze ’s avonds niet meer naar buiten mocht.  

De volgende twee functies die bepaald moeten worden zijn die van de destinateur en 

de destinataire. In dit geval komen de destinateur en destinataire deels overeen. Het verschil 

is echter wel belangrijk. De destinateur (of destinateurs) zijn in dit geval de mannen, ouders 

en anderen. In mijn eerste genoemde object (macht) en het bijbehorende citaat, worden de 

mannen al genoemd als de machthebbers. Het als tweede genoemde object (vrijheid) en het 

bijbehorende citaat laat zien dat ouders, maar wellicht ook anderen de bezitters van de 

vrijheid zijn. Toch legt Arzu in het eerste citaat uit dat de schuld eigenlijk bij henzelf ligt en 

vraagt Bahar zich in het tweede citaat af of zij zich misschien voor zichzelf heeft ingehouden. 

Het is dus mogelijk dat de schrijfster ons duidelijk wil maken dat het subject het object 

eigenlijk al bezit, maar er niks mee doet of het zelfs afgeeft. Aan het eind van het boek is de 

situatie wel wat veranderd: Bahar is ontmaagd en bouwt een relatie op met Faruk; Yelda is 

gescheiden van haar man Volkan en Arzu heeft een nieuwe baan en is blij dat ze van Wouter 

af is, maar vraagt zich wel af of ze hem wel een eerlijke kans heeft gegeven. Deze 

veranderingen leidden ertoe dat ik bij de destinataire de harsclubvriendinnen heb 
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toegevoegd. Zij hebben veranderingen doorgemaakt, waarbij zij getoond hebben enige 

macht te bezitten en vrij te zijn.  

 De laatste twee functies die volgens Greimas toebedeeld kunnen worden, zijn die van 

de helper en de tegenstander. Het zijn in dit geval geen functies die toebedeeld kunnen 

worden aan personen, maar meer aan een situatie of ‘abstracte gegevens’.74 Terwijl het 

lastig leek, lag de oplossing voor het oprapen. De harsclubvriendinnen voeren vaak 

discussies waarin hun ouders een rol spelen. Dan wordt duidelijk wat het probleem is:  

 

[…] ze vergeten vaak dat de wereld van vandaag er heel anders uitziet dan hun 

wereld toen […] Ineens dringt het tot haar [Bahar] door dat zij geleefd heeft met de 

moraal van haar moeder in een wereld die daar inmiddels lichtjaren van verwijderd 

is.75  

 

Bahar, Yelda en Arzu realiseren zich dat zij op de grens tussen de oude en de nieuwe wereld 

leven: ‘[…] zij staan ook net op de grens – tussen oude, Turkse tradities en hun “nieuwe” 

leven’.76 In dit nieuwe leven zijn er bijvoorbeeld meer onderwerpen bespreekbaar en is het 

niet ongewoon als een vrouw het initiatief neemt in een (opbloeiende) relatie.77 Door de 

ontwikkelingen in de nieuwe wereld wordt het ook gemakkelijker voor de 

harsclubvriendinnen om de macht en vrijheid te verwerven, die zij zich ten doel hebben 

gesteld. Vaak zitten de normen en waarden waarmee hun ouders zijn opgegroeid nog in de 

weg. Als Yelda van Volkan wil scheiden, bedenkt ze wat haar ouders daarvan zullen vinden. 

Haar ouders hadden namelijk niet altijd positief gereageerd als zij vertelde dat het niet zo 

goed ging tussen Volkan en haar:  

 

Ja, en ken je ook de legitieme redenen voor een man om te scheiden van zijn vrouw? 

(…) Als hij wel eens opmerkte dat ik niet elke dag voor hem kookte, zeiden ze [Yelda’s 

ouders] dat ik op moest passen dat ik niet zonder man zou komen te zitten. Of ze 

maakten grapjes over je plicht als vrouw om te vrijen met je man als hij dat wil. 

Kotsmisselijk word ik van die hele dubbele moraal. Als ik straks vertel dat hij 
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vreemdgaat, zullen ze nóg beweren dat dat komt doordat ik niet goed genoeg voor 

hem was.78   

 

Dit is een citaat, dat goed duidelijk maakt waarom de normen en waarden waarmee hun  

ouders zijn opgegroeid in het geval van de Harsclub de tegenstander is in het schema van 

Greimas. Doordat Turkse meisjes en jonge vrouwen (te) veel rekening houden met wat hun 

ouders zullen vinden van hun daden, leggen zij zich restricties op, die hen beperken in het 

verkrijgen en gebruiken van hun macht en vrijheid. Toch is de situatie niet zo eenduidig. De 

harsclubvriendinnen zitten tussen twee werelden in. Daardoor ontstaat een dilemma. 

Solidariteit met de ouders blijkt erg belangrijk voor de vriendinnen, maar zij verlangen ook 

naar een zekere mate van autonomie.  Aan de ene kant willen zij zich onderscheiden van hun 

ouders en vooral van de normen en waarden waarmee zij zijn opgegroeid, maar aan de 

andere kant willen zij zich uit solidariteit ook aanpassen aan de leefwereld van hun ouders.  

 Greimas’ model van De Harsclub geeft ons al wat informatie over de representatie 

van familierelaties binnen het boek. Dat komt door de objecten macht en vrijheid, waarbij 

onder andere mannen en ouders een rol spelen als destinateur en destinataire. 

Familieverbanden worden blootgelegd door het tonen van machtsspelletjes en 

vrijheidsrelaties. Het verschil in macht en vrijheid bestaat zowel tussen mannen en vrouwen 

als tussen ouders en kinderen.  

Het machtverschil tussen mannen en vrouwen komt duidelijk tot uiting in de familie 

van Bahar. Zij komt uit een gezin met een Nederlandse moeder en een Turkse vader:  

 

Haar moeder Silvia, een Hollandse huisvrouw uit Leerdam, heeft zich door de jaren 

heen naadloos leren voegen in de rol die van haar verwacht werd en ze heeft dat ook 

op Bahar proberen over te dragen. “Pas maar op dat papa het niet hoort” of “Dat 

beslist papa wel” of “Papa’s familie vindt het echt niet goed als jij een vriendje hebt”. 

(…) Eén keer heeft Bahar de moed opgebracht om te vragen hoe het dan kwam dat 

hij van zijn familie wel met een Nederlandse vrouw had mogen trouwen. Het enige 

wat ze daarop antwoordde, was: “Hij is een man.”79  
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Uit dit citaat blijkt dat de vrouw zich volledig vormt naar wat haar man en zijn familie van 

een echtgenote en moeder verwachten. Misschien is het verwachtingspatroon van de 

familie en het daaraan willen voldoen niet de enige reden voor het gedrag van Bahars 

moeder. Wellicht is ook hier sprake van een solidariteitsgevoel, maar in plaats van tussen 

ouders en kinderen, gaat het hier om solidariteit van de vrouw met haar echtgenoot. Bahars 

moeder past zich aan aan de cultuur van haar man door zich in de rol van een naar haar idee 

Turkse vrouw te voegen. Daarnaast blijkt dat voor de man andere ‘regels’ gelden dan voor 

de vrouw. De man heeft dus de macht over zijn vrouw en de vrijheid om te trouwen met wie 

hij wil. De moeder van Bahar probeert duidelijk te maken aan Bahar dat dat voor haar niet 

geldt.   

Het verschil tussen de man en de vrouw, het beeld dat in het boek wordt geschetst, 

heeft wellicht ook te maken met familie-eer: ‘Vrouwen hebben geen şeref [eer]. Ze zijn  

eerbaar, dragen de eer van de man’.80 De vrouw is verantwoordelijk voor de eer van de man, 

ze mag hem niet te schande maken. Dat is de reden dat de moeder van Bahar de nadruk legt 

op de reactie van haar vader als Bahar zou vertellen dat zij een vriendje heeft. Yelda is het 

oneens met het feit dat de vrouw geen eer zou hebben. Wanneer ze nadenkt over een 

scheiding met haar man concludeert ze het volgende:  

 

[…] een Turkse vrouw zonder huwelijk is in de ogen van anderen waardeloos. 

Tenminste, in het milieu van haar ouders […] ik [Yelda] ben niet degene die is 

vreemdgegaan! Háár eer is aangetast, dus als zij haar eigen eer wil verdedigen, moet 

ze van hem [Volkan] scheiden.81 

 

Volgens Yelda heeft zij zelf dus wel degelijk eer en is zij in staat om deze te verdedigen. Zij is 

niet alleen een afhankelijke vrouw en drager van de mannelijke eer. Hiermee breekt zij een 

moraal die recht overeind stond in de wereld waarin haar ouders zijn opgegroeid.  

Het verschil tussen ouders of ouderen en hun kinderen is ook duidelijk zichtbaar in 

De Harsclub.   
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Een paar jaar gelden is Arzu’s vader aan een hartaanval overleden. Haar oom Ayhan 

voelde zich geroepen zijn plaats in te nemen en het gezin te komen helpen. […] Met 

echte betrokkenheid had het weinig te maken. Oom Ayhan mocht dan al jaren in 

Nederland wonen, hij zat met zijn hart en ziel nog steeds aan de Turkse aarde 

vastgebakken. (…) Hij probeerde zelfs haar moeder tegen haar op te zetten, Arzu 

moest thuisgehouden worden (…) Haar vader, met wie ze het uitstekend had kunnen 

vinden en die haar zo vrij had gelaten als binnen de grenzen van hun tradities maar 

mogelijk was geweest, was er niet meer.82 

 

Ouderen hebben de macht, of denken de macht te hebben, over de vrouwen, of op zijn 

minst de kinderen in het gezin, ook als het niet je eigen kinderen betreft. Dat is blijkbaar een 

gewoonte in de Turkse cultuur, waarin oom Ayhan is opgegroeid, denkt Bahar. 

Bovenstaande citaten zijn allebei vanuit het oogpunt van een van de harsclubvriendinnen 

geschreven en hebben daarom een negatieve toon. De normen en waarden waarmee hun 

ouders zijn opgegroeid heb ik natuurlijk ook niet voor niks de rol van tegenstander 

toebedeeld. Bahar, Yelda en Arzu ondervinden problemen doordat hun ouders in hun jeugd 

andere normen en waarden hebben meegekregen. Dit uit zich vooral in het feit dat de 

harsclubvriendinnen met hun ouders niet konden praten, waar zij met elkaar wel over 

kunnen praten:  

 

Als enig kind snakte Bahar ernaar om bij gebrek aan broertjes en zusjes dan in ieder 

geval met haar ouders te kunnen praten, maar dat is haar nooit gelukt. Het leek wel 

of ze van een andere planeet kwamen, had ze vaak verzucht, of uit een Turkije van 

dertig jaar geleden. Een wereld waar een moderne jonge vrouw weinig raakvlakken 

mee heeft en wil hebben.83  

 

Dit is een negatieve uitlating van Bahar over haar ouders. Toch lijken de harsclubvriendinnen 

hun ouders ook wel te begrijpen, ze komen immers uit een andere cultuur waar andere 

normen en waarden heersten. De vriendinnen praten bijvoorbeeld over seks, waar hun 

ouders in Turkije nooit over praatten:  
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De intimiteit van de vrouwengemeenschap van vroeger kennen ze tegenwoordig niet 

meer, maar het gemak waarmee jonge Nederlandse meisjes over seks praten, dat 

gaat ook weer net te ver.84  

 

De harsclubvriendinnen horen voor hun gevoel nergens meer bij. Ze kunnen zich niet meer 

volledig voegen naar de cultuur waarin hun ouders zijn opgegroeid, maar totale afscheiding 

daarvan, dat gaat voor hen ook te ver.  

 

Omgeving 

De manier waarop familie gerepresenteerd wordt, kan onder andere afhankelijk zijn van de 

omgeving. De omgeving speelt namelijk een rol in het belang van familie-eer. Familie-eer is  

een heel belangrijk aspect binnen de Turkse familiecultuur. Het belang van familie-eer is 

plaatsafhankelijk: ‘Daarnaast is in Turkije namus [de familie-eer] veel belangrijker op het 

platteland dan in de grote steden’.85 Op het platteland heerst vaker een ons-kent-ons-

cultuur en wordt er meer geroddeld. Wanneer de auteur nadruk wil leggen op het belang 

van familie-eer, zou hij dus zijn omgeving daarop kunnen aanpassen.  Dit geldt echter met 

name voor Turkije, dus zal in De Harsclub de omgeving wellicht minder van belang zijn met 

betrekking tot de representatie van familierelaties.  

Özdemir heeft gekozen voor een Nederlandse omgeving. Er wordt weinig gerefereerd 

aan het Turkse landschap of Turkse steden. Er wordt überhaupt niet heel veel aandacht 

besteed aan de omgeving, maar de keuze voor Nederland is al veelzeggend. Deze keuze 

hangt samen met de bedoeling van het boek. Özdemir heeft dit boek geschreven voor 

‘iedereen die is geïnteresseerd in hoe het is om als Mediterrane vrouw in het Westen te 

leven’.86 Ze wil dus niet het leven van Mediterrane vrouwen in hun ‘eigen’ omgeving 

beschrijven, maar juist in een andere omgeving, die zij hun eigen omgeving proberen te 

maken. Op die manier probeert zij ook weer die parallel te trekken tussen de autochtone en 

de Turkse/Mediterrane vrouw.  
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Het boek speelt zich voornamelijk af in en rond Den Haag. Het appartement van Arzu is een 

belangrijke locatie in het boek, omdat dit de plek is waar de bijeenkomsten van de 

harsclubvriendinnen plaatsvinden en ook de heftigste discussies en vertrouwelijke 

gesprekken tot stand komen. De eerste woorden van dit boek worden dan ook al besteed 

aan de beschrijving van het appartement van Arzu:  

 

Het tweekamerappartement op de derde verdieping van een flat aan de rand van het 

centrum van Den Haag is niet groot. Het is knus ingericht met vintage meubels, een 

tapijt en overal staan kaarsen. Tussen het woon- en slaapgedeelte hangt een tulen 

gordijn […] Zo heeft ze een te gekke zilveren kandelaar voor haast niks op de kop 

getikt in Brussel, ligt er een prachtige Oosterse doek over tafel met daarop een paar 

onderzetters met Ottomaanse prinsen en prinsessen erop, en heeft ze zwarte plastic 

tulpen in een namaak tulpenvaas bij het raam staan.87  

 

Het appartement van Arzu wordt dus enkel omschrijven met positieve woorden. Dat zegt 

wellicht niet alleen iets over dit specifieke appartement, maar misschien wel over Den Haag, 

of, in een bredere context, over Nederland. Arzu’s appartement is al eerder aan de orde 

gekomen als iets wat haar macht en vrijheid gaf.  

 Mijn vermoeden wordt versterkt door de positieve omschrijving van het appartement 

van Wouter in Scheveningen:  

 

Godallemachtig. Arzu kan haar ogen niet geloven. Zo’n mooi appartement heeft ze 

nog nooit gezien. (…) Ze is totaal betoverd: marmeren gangen, muren van glas. Het 

hele appartement is transparant. Overal kun je naar buiten kijken.88  

 

Deze laatste zin kan ook worden gekoppeld aan het thema van vrijheid. Het feit dat  je overal 

naar buiten kunt kijken, zou het gevoel van vrijheid bij Arzu kunnen vergroten, toch blijkt dit 

voor Arzu niet zo te zijn:  
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Maar als ze in bed ligt, beseft ze pas hoe stom ze is geweest. Ze kent die man 

nauwelijks en ligt nu al in zijn bed. Weliswaar zonder hem, maar toch. […] Arzu doet 

geen oog dicht. Wouter ligt te slapen op de bank. […] Nog één keer bekijkt ze het 

magische uitzicht. Ieder meisje, elke vrouw zou een moord voor hem doen. Zo’n rijke, 

charmante man. Met zo’n penthouse. Maar nee, dat doet het toch kennelijk niet voor 

haar. Zachtjes loopt ze op blote voeten naar de lift.89  

 

Arzu beseft dat ze Wouter eigenlijk helemaal niet kent. Zij voelt zich dus eerder onveilig dan 

veilig in zijn o, zo mooie huis.  

 

Perspectief 

Het vertelperspectief kan bij romans heel sturend zijn in de interpretatie van de lezer . De 

auteur mag nooit gelijk gesteld worden aan de verteller, maar de verteller kan, met 

tussenkomst van een personage, zijn mening laten blijken over de situatie, zoals die 

beschreven wordt in de roman. Verschillende vertelperspectieven bieden op andere 

manieren de mogelijkheid om kritiek te geven of de interpretatie van de lezer anderszins te 

sturen.  

In dit boek is er sprake van een auctoriale vertelsituatie, met redelijk veel dialoog. 

Een auctoriale vertelsituatie houdt in dat er een verteller is, die ‘twee werelden presenteert: 

de wereld waarin hij zichzelf beweegt en de wereld van het verhaal dat hij vertelt, waarin 

personages optreden’.90 De verteller doet zich voor als de auteur, terwijl zij niet in dezelfde 

wereld leven. Het leven van de auteur is namelijk de werkelijkheid, terwijl de wereld van de 

verteller een fictionele wereld is, mogelijk met elementen uit de werkelijkheid. De auctoriale 

verteller is ook op de hoogte van het innerlijk en de gedachte van zijn personages en kan 

deze met de lezer delen.  

Een ander middel waarmee de auctoriale verteller commentaar kan geven is 

vertellerscommentaar. ‘Vertellerscommentaar  is […] een vorm van vertellerstekst […] 

waarin de verteller een mening, oordeel of “algemeen geldende waarheid” uitspreekt met 

de bedoeling de lezer te sturen’.91 Özdemir laat haar personages vaak een mening of oordeel 
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uitspreken, maar dan is er dus geen sprake van vertellerscommentaar. Omdat de Turkse 

harsvrouw een vooral passieve rol speelt binnen de roman (ze heeft weinig gesproken tekst), 

geeft de verteller een beschrijving van haar. Deze beschrijving is echter niet vrij van enkele 

oordelen:  

 

Ze luistert naar de naam Aysel en staat bekend als de beste in haar vak. […] Ze is klein 

van stuk en heeft een lief gezicht, maar tijdens de ontharingsrituelen ontpopt ze zich 

als een ware feeks. Iemand pijn doen kost haar geen enkele moeite.92  

 

De woorden ‘staat bekend als’ geven aan dat het om een algemeen geldende waarheid gaat. 

Daarnaast zijn de woorden klein en lief subjectief. Deze vertellerscommentaren sturen de 

lezer: hij vormt onder andere op basis hiervan zijn oordeel over de personages en het 

verhaal. In De Harsclub wordt een oordeel in hoge mate gevormd door dialogen. Het 

vertellerscommentaar blijft beperkt, daarentegen beschrijft de verteller vaak de gedachten 

van zijn personages of laat hij henzelf aan het woord.   

   

In Hatice probeert de protagonist autonomie te verkrijgen. In De Harsclub staan macht en 

vrijheid, twee thema’s die een groot deel van deze autonomie omvatten, in de objectpositie. 

De verschillen in macht en vrijheid tussen zowel mannen en vrouwen als tussen ouders en 

kinderen worden blootgelegd in De Harsclub.  Waar Hatice zich echter na een incident 

volledig afzette van haar vader, behouden Bahar, Arzu en Yelda de solidariteit met hun 

ouders. Zij hebben het soms moeilijk met hun ouders en de normen en waarden die zij 

belichamen, maar zij hebben ook begrip voor hen. Zij vormen zich echter niet volledig naar 

die normen en waarden, maar zij vinden een balans tussen aanpassen en afzetten, tussen 

solidariteit en eigenbelang.   
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De babykamer       

Dit hoofdstuk laat een analyse en interpretatie zien van ‘Een eigentijds verhaal van een 

gewijzigd album van de dood’, één van de hoofdstukken uit De babykamer van Halil Gür uit 

2012. De babykamer is uitgegeven door De Geus. De roman is uit het Turks vertaald door 

Mark Grobbink.  

 

 Synopsis 

De compositie van De babykamer is heel anders dan de vorm van de andere twee boeken. 

Terwijl De Harsclub bestaat uit losse hoofdstukken en Hatice bestaat uit een doorlopend 

verhaal, worden in De babykamer vijf verschillende verhalen verteld die wel allemaal 

aandacht besteden aan de binnenwereld van de mens, maar de verschillende verhalen 

hebben daarnaast geen onderlinge relatie zoals overeenkomstige personages of omgeving. 

Het idee van zijn boek, noemde schrijver Halil Gür al vaker in interviews: ‘Een onbekend land 

kom je altijd als pasgeboren baby binnen. In Nederland ben ik herboren als schrijver’.93  Dit 

probeerde hij te beschrijven in De babykamer.  

Ik heb gekozen om één van deze verhalen als het object van mijn analyse te 

beschouwen, namelijk ‘Een eigentijds verhaal van een gewijzigd album van de dood’. In dit 

verhaal is familie een belangrijk thema, dus ik denk dat het een zinvolle aanvulling is bij de 

analyse van mijn andere twee boeken.  

 ‘Een eigentijds verhaal van een gewijzigd album van de dood’ begint met een gedicht 

uit een van Gürs voorgaande boeken: de dichtbundel Stamppot voor iedereen en een kort 

fragment van Jorge Luis Borges uit Ficciones. Vervolgens begint het verhaal.  

 Het verhaal gaat over een Turkse familie die elk jaar samen de vakantie doorbrengt in 

haar zomerhuis in de bergen van het Middellandse Zeegebied in Turkije. Na de vakantie, als 

iedereen weer uiteen is gegaan, overlijdt Hasan Hüseyin, de jongste broer in het gezelschap, 

bij een auto-ongeluk. Hasan had zich anders gedragen deze zomer. Zijn normaal zo 

opgewekte karakter, was veranderd in een gesloten en teruggetrokken persoon. Dit kwam 

doordat hij gedurende zijn tijd in het leger vrienden verloor in de strijd of door zelfmoord. 
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Na zijn dood valt Hasan zijn broer lastig door vreemde dingen te laten gebeuren: de bel gaat 

zonder dat er iemand is, er liggen onbekende spullen in het bed van de ik-figuur, spullen 

worden verplaatst en kaarsen gaan vanzelf aan. Als Hasan er op een nacht in slaagt zich te 

tonen aan zijn broer, helpt hij hem rust en troost te vinden. Wanneer Hasans broer de rust 

weer heeft teruggevonden en geen last meer heeft van nachtmerries, verdwijnt Hasan voor 

eens en voor altijd.  

 

Over de schrijver 

Halil Gür (1951) werd geboren in Karakise, een dorp in het zuiden van Turkije, niet al te ver 

van de Syrische grens. Zijn vader was plattelandsdokter en Halil Gür was één van de negen 

kinderen. Zijn gezin kon soms maar met moeite de huur betalen.94 Hij groeide vervolgens op 

in Gaziantep, in het zuidoosten van Turkije. Aan de universiteit van Istanbul studeerde Gür 

architectuur. Om financiële redenen beëindigde hij zijn studie en ging hij werken als gids 

voor buitenlandse toeristen.  

 In 1974, op 23 jarige leeftijd, kwam Gür voor een vakantie naar Nederland en hij 

keerde niet meer terug naar Turkije. Nederland voelde voor hem als thuiskomen: ‘Ik kende 

de straten, de grachten, de kerktorens. Nog steeds zijn de muren van de oude huizen voor 

mij als de bladzijden van een roman. Je kunt met deze stad een gesprek voeren’.95 Voor hij 

bekend werd met zijn werk als schrijver had hij veel verschillende baantjes, zoals 

schoonmaker, kelner en bankemployee. Tien jaar na zijn komst debuteerde Gür met de 

verhalenbundel Gekke Mustafa en andere verhalen. Sindsdien heeft Gür zich met 

poëziebundels, jeugdboeken en literatuur voor volwassenen ontwikkeld tot een fulltime 

schrijver, dichter, verteller en performer.  

 

Familierelaties  

Om een overzichtelijk beeld te scheppen van ‘Een eigentijds verhaal van een gewijzigd album 

van de dood’ is het zinvol om gebruik te maken van het model van Greimas. De functies van 

subject, object, destinateur, destinataire, helper en tegenstander worden dan als volgt 

verdeeld: 
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Hasan Hüseyin  rust en troost    ik-figuur 

 

Hasan Hüseyin    ik-figuur    ik-figuur  

 

Direct valt op dat er in dit schema maar twee personages voorkomen, terwijl in het verhaal 

veel meer personages een rol spelen. De ik-figuur en Hasan Hüseyin zijn echter wel de twee 

belangrijkste. De ik-figuur is een gedramatiseerde ik-verteller: een verteller die ‘de gestalte 

aanneemt van een persoon, een in het verhaal aanwijsbare gestalte’.96 Hij beschrijft 

voornamelijk zijn eigen handelingen en gedachten. Doordat er door de lezer wordt 

‘meegekeken’ door zijn ogen, is hij belangrijk in de sturing van de leeservaring. Hasan is de 

belangrijkste persoon waarover verteld wordt. Hij is ook de protagonist in de belangrijkste 

gebeurtenis van het verhaal, namelijk zijn overlijden. Daarnaast lijken er een aantal 

paradoxen te zijn in het schema. Zoals zal worden toegelicht is de ik-figuur de tegenstander 

van zichzelf en is de destinateur ook de helper in Greimas’ model van ‘Een eigentijds verhaal 

van een gewijzigd album van de dood’.  

 De ik-figuur is als verteller het subject van het verhaal. De ik-figuur is één van de 

broers in de, in totaal negen broers en zussen tellende, familie Hüseyin. Hij woont als enige 

van zijn broers en zussen in Amsterdam. Zijn naam en karakter blijven verder in het 

ongewisse. Zijn doel is echter wel bekend. 

 De ik-figuur wil, en dat is dan ook het object, rust en troost vinden na het overlijden 

van zijn jongste broer, Hasan. Hij verliest tijdens het verhaal zijn jongste broertje door een 

auto-ongeluk en sindsdien gebeuren er vreemde dingen: de bel gaat zonder dat er iemand is, 

er liggen onbekende spullen in het bed van de ik-figuur, spullen worden verplaatst en 

kaarsen gaan vanzelf aan. Wat de ik-figuur niet weet, is dat dit allemaal signalen zijn van zijn 

broer. Omdat hij dit niet weet, veroorzaakt dit onrust in het leven van de verteller en ik-

figuur: ‘Na die mysterieuze dag was het gedaan met mijn rust’.97 De ik-figuur is kapot van 

verdriet na de dood van zijn jongste broer en hij kan en wil eigenlijk nog niet geloven dat hij 

echt dood is:  
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In elke lange jongeman met zwart haar en een gebruinde huid herkende ik mijn 

broer. Elke keer dat ik me realiseerde dat hij het niet was, was ik diep teleurgesteld 

[…] Ik wilde niemand onder ogen komen. Mijn zon was ondergegaan.98  

 

De ik-figuur wil dat de rust weer terugkeert in zijn leven en dat hij troost kan vinden voor het 

verlies van zijn broer.  

 Na de dood van Hasan, vrij vroeg ik het verhaal, verstoort hij de rust in het leven van 

zijn oudere broer. Mede door die onrust, kan de ik-figuur ook nog geen troost vinden voor 

het verdriet dat hij heeft. Hasan is degene die de rust en daarmee de controle over zijn broer 

in bezit heeft. Hij is daarom de destinateur in het verhaal. Hasan Hüseyin was de jongste 

broer in de familie Hüseyin. ‘Hij was de jongste en bij iedereen geliefd’.99 In zijn omschrijving 

is de ik-figuur enkel lovend over hem. Misschien was hij echt zo perfect als hij lijkt of leidt 

zijn verlies tot een ideaalbeeld van hem in het hoofd van de ik-figuur:  

 

Hij had een gezonde huidskleur, een aantrekkelijk uiterlijk en betoverende ogen. Hij 

kleedde zich goed en praatte netjes. Hij was iemand in wie iedereen vertrouwen had. 

Hij hield er erg van om met de mensen op straat een praatje te maken, waar dat ook 

was. […] Hij had een hart van goud en kon niet tegen onrecht. Hij stond altijd aan de 

kant van de zwakken, armen en zieken. […] Met zijn grapjes en goedlachsheid voedde 

hij ons met energie.100   

 

Hasan zat in militaire dienst, daarom zou hij ontbreken bij de jaarlijkse familievakantie. 

Doordat zijn zus geld overmaakt voor een vlucht en hij verlof krijgt is hij er, tot verbazing van 

zijn familie, toch bij, maar hij gedraagt zich anders: 

 

Hij was nog maar een schim van wie hij was voordat hij in dienst ging. Hij was sterk 

vermagerd. […] Wat we wel wisten is dat hij ons meed. […] De hele dag probeerde hij 

zich aan ons te onttrekken, zelfs bij het avondeten.101  
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Na de vakantie wil Hasan naar Istanbul om zijn verloofde te zien. Zijn familie is hier niet van 

op de hoogte; Hasan heeft alleen zijn zus ingelicht over dit plan.  

 

Hij had buiten ons om tegen mijn zus gezegd dat hij naar Istanbul ging om zijn 

verloofde te zien. Na zijn militaire dienst waren mijn ouders van plan hem uit te 

huwelijken aan de dochter van mijn oom. Omdat Huseyin hen niet wilde kwetsen, 

moest hij geheimhouden dat hij een verloofde had.102  

 

In dit citaat wordt iets duidelijk over de relatie van Hasan met zijn ouders. De 

intergenerationele solidariteit van Hasan met van zijn ouders is groot, aangezien hij zelfs het 

bestaan van zijn verloofde voor hen verzwijgt. Hasans bezoek aan Istanbul loopt echter 

verkeerd af. Hasans zwager probeert de anderen te overtuigen van zijn onschuld: ‘Ondanks 

mijn protesten pakte hij de autosleutels uit mijn hand en nam hij mijn auto mee. Daarna is 

het gebeurd. De volgende dag kreeg ik te horen over het ongeluk’.103 Na dit ongeluk 

verstoort Hasan regelmatig de rust van zijn broer, tot op een geven moment, wanneer Hasan 

zijn broer vertelt: ‘Je zat opgesloten in jezelf. Ik heb je bevrijd’.104 

 Dit brengt mij bij de functie van de destinataire, die door de ik-figuur wordt vervuld. 

Zoals in bovenstaand citaat al staat, wordt de ik-figuur door zijn broer bevrijd, waardoor hij 

weer rust en troost kon vinden: ‘Ik had weer rust en troost gevonden…’.105 De ik-figuur 

neemt de controle, die enige tijd in de handen van Hasan lag, weer over. Hij kan weer het 

leven leiden op de manier waarop hij het zelf wil. Deze troost ligt deels in de wetenschap dat 

zijn broer bij hem is: ‘Als ik dan op mijn rug een zachte aanraking voelde wilde die zeggen: 

‘“Ik ben het. Vergeet niet appels te plukken”’.106  

  De helper is Hasan, dat wil zeggen, uiteindelijk is hij de helper, omdat hij zijn broer 

helpt de rust en troost weer te vinden. In de eerste instantie is hij eigenlijk de tegenstander. 

Hasan laat merkwaardige dingen gebeuren in het huis van zijn broer, waardoor de ik-figuur 

onrust ervaart. Op een nacht verschijnt Hasan aan de ik-figuur en legt hem uit waarom deze 

dingen gebeuren. Hasan zou met zijn broer communiceren via rozen, het symbool van ‘de 
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liefde, de puurheid, de schoonheid en met zijn doorns het scherpe verstand. […] De roos 

verzacht de pijn en geeft de mens rust’.107 Voor de ik-figuur geldt dit letterlijk, want vanaf 

het moment dat hij elk moment rozen in zijn huis heeft, vindt hij langzaam de rust terug.  

 

De volgende dag kocht ik een bos rode rozen bij de bloemist. […] Het voelde alsof ik 

van binnen bevrijd raakte. Ik liep weer met een vrolijk gezicht rond. […] Als ik eten 

klaarmaakte of me uitstrekte op de bank of stil mijn boeken las, was er op mijn rug 

opeens een lichte druk en ik voelde een zachte streling over mijn haren. Een 

geheimzinnige stem klonk: ‘Ik ben bij je!’108 

 

Toch is de ik-figuur in het begin vooral zijn eigen tegenstander. Hij kan niet accepteren dat 

zijn broer dood is: ‘Voor mij was hij niet dood. Ik had me aan hem vastgekoppeld. Ik had het 

gevoel dat hij ergens in een ver land op reis was en binnenkort terug zou keren’.109 De ik-

figuur worstelt met een innerlijk conflict. Hij weet dat zijn broer dood is, maar hij wil het niet 

geloven, mede omdat hij nog met vragen zit: ‘Daarna vroeg ik hem wat hij in Istanbul uit de 

zak met bebloede kleding had gehaald […] Ik heb nog een één vraag! Van wie was die hand 

die om mijn enkels klemde als een handboei?’.110   

Met de dood van zijn broer, gaat de zon onder voor het subject en komt hij het huis 

steeds minder uit: ‘Er was geen reden om een stap buiten de deur te zetten of naar de stad 

te gaan’.111 Hoewel zijn broer vreemde dingen laat gebeuren in het huis van de ik-figuur, 

sluit hij zich ook daarvoor af:  

 

Ik wist dat als ik niet gek wilde worden, ik me van al deze dingen niets meer moest 

aantrekken. Ik zou absoluut niet toestaan dat een onbekende kracht mij onder 

controle zou houden. Ik besloot de krakende en piepende geluiden te negeren. Ik 

nam ook de telefoon niet meer op.112 
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De ik-figuur sluit zich dus niet alleen af van de buitenwereld, maar ook van vreemde dingen 

die binnenshuis gebeuren. Uiteindelijk blijkt dat zijn broer hier verantwoordelijk voor was. 

Ook de ik-figuur komt hierachter. Zijn broer moet hem vervolgens pushen om weer naar 

buiten te gaan:  

 

‘Broer, het is genoeg zo’, zei Hüseyin. ‘Ik wil niet dat je nog verdrietig om mij bent. Je 

pijnigt jezelf voor niets. […] Broer, sta nooit toe dat je angsten en je zorgen je 

domineren.’ […] Kom uit je schulp. Sluit je niet meer op in je huis! Ga naar buiten.113 

 

Uiteindelijk als de ik-figuur antwoord heeft gekregen op al zijn vragen, vindt hij troost en rust 

en keert hij terug in het ‘gewone’ leven.  

  Het thema van familie lijkt in ‘Een eigentijds verhaal van een gewijzigd album van de 

dood’ minder belangrijk te zijn dan in de voorgaande twee boeken. Toch wordt er een aantal 

thema’s aan de orde gesteld, waarbij relaties tussen gezins- en familieleden worden 

blootgelegd. Het eerste wat echter opvalt in het model van Greimas van ‘Een eigentijds 

verhaal van een gewijzigd album van de dood’ is het voorkomen van slechts twee 

personages: Hasan en zijn broer, de ik-figuur. Hasan en zijn broer hebben op veel manieren 

een band met elkaar. Dit wijst wellicht op een sterke relatie. Dit wordt ook bevestigd in het 

verhaal: ‘Toen hij wegging omhelsde hij niemand van ons, zelfs mijn moeder niet. Hij nam 

alleen afscheid van mij’.114 Tijdens de begrafenis blijkt dat hun sterke band ook voor anderen 

zichtbaar was:  

 

Om een onverklaarbare reden week de menigte uiteen. Over het pad dat voor mij 

was geopend rende ik naar het graf. Later hoorde ik dat het de gewoonte was dat de 

broer die het dichtst bij de overledene stond het lijk in het graf mocht leggen.115  

 

Dit citaat brengt mij direct bij een van de belangrijkste thema’s uit het boek en daarnaast 

een thema, dat familierelaties blootlegt: de dood en het daarmee samengaande afscheid. De 

dood van een naaste is altijd een familieaangelegenheid. Niet alleen omdat je dan het 
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verdriet kan delen, maar ook omdat de kwestie van loslaten lastig is bij het overlijden van 

een (geliefd) familielid. In dit verhaal wordt het familiebelang bij het overlijden van een 

familielid extra benadrukt, omdat de familie zo verspreid woont. De gezinsleden wonen 

verspreid binnen Europa, maar ook de afstanden binnen Turkije kunnen lang zijn. Niet alleen 

de gezinsleden worden betrokken in het rouwproces, andere familieleden proberen te 

helpen waar ze kunnen:  

 

Neven, tantes, schoonzussen, en de jongere meisjes, afkomstig uit verre uithoeken 

van het land, hadden onderling de taken verdeeld. Sommige deden boodschappen, 

anderen kookten en de jongere meisjes onthaalden de gasten en serveerde thee, 

koffie en eten.116  

 

In het verhaal wordt vooral het verdriet van de moeder benadrukt. Dit duidt niet per se op 

een hechte band tussen Hasan en zijn moeder, maar wel hoe geliefd Hasan was. 

 

‘Ach, mijn licht is gedoofd. Ik kan deze pijn niet meer verdragen. […] Waarom hebt Gij 

de meest onschuldige, de jongste, de meest veelbelovende van ons weggenomen? 

[…] Kom, neem mijn lichaam en weest U daarmee tevreden!’117  

 

De reactie van de moeder is zeer begrijpelijk. De relatie tussen Hasan en zijn moeder wordt 

echter niet verder beschreven. De omgang van de ik-figuur met zijn moeder wordt wel 

duidelijk. Als de zus van de ik-figuur belt met het bericht dat Hasan is overleden, heeft de ik-

figuur geen idee hoe hij dit aan zijn moeder moet vertellen.  

 

Ze was al oud en ze zou het verlies van haar kind niet kunnen verdragen. Ze zou dood 

neer kunnen vallen. Bovendien was ik bang dat ik haar in mijn eentje niet zou kunnen 

troosten tijdens de reis.118    
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Hij wil niet tegen haar liegen, maar hij ziet geen andere oplossing. Daarom verzint hij toch 

een ‘leugentje’. Maar dit valt hem zwaar: ‘De leugen tegen mijn moeder lag zwaar op mijn 

maag’.119 Later moet hij de waarheid opbiechten: ‘De tranen sprongen in mijn ogen: 

“Vergeef me, moeder! Ik heb tegen je gelogen”’.120  Hoewel hij dus heeft gelogen, kwam de 

reden om een leugen te verzinnen voort uit de zorgen om zijn moeder. Deze situatie geeft 

blijk van een sterk gevoel van intergenerationele solidariteit. De zorgen om zijn moeder 

wegen voor de ik-figuur op dit moment zwaarder dat het belang van het vertellen van de 

waarheid.  

 Toch wordt deze intergenerationele, maar vooral intrafamiliaire solidariteit ook ter 

discussie gesteld in dit verhaal. Hasan wilde immers in de eerste instantie niet naar de 

jaarlijkse familievakantie gaan.  

 

Hij [Hasan] zegt dat hij zijn vrienden daar niet zo kan achterlaten. Hij is bang dat ze 

achter zijn rug om op hem gaan schelden. Hij zegt dat hij hen niet in de besneeuwde 

bergen als voer voor terroristen kan achterlaten.121 

 

Enerzijds blijkt uit dit citaat een sterkt gevoel van solidariteit tussen Hasan en zijn collega’s of 

‘vrienden’, zoals hij ze zelf noemt. Aan de andere kant lijkt uit de tweede zin van 

bovenstaand citaat een angst voor eerverlies of –beschadiging te spreken. Het belang van 

eergevoel is in deze situatie extra van belang, omdat er ‘geen uitwijkmogelijkheden buiten 

de gemeenschap zijn’.122 Ze moeten het dus maar met elkaar doen. Dit thema wordt echter 

nergens in het verhaal verder uitgewerkt en ook uit de laatste zin van bovenstaand citaat 

blijkt vooral medeleven tegenover zijn vrienden in oorlogsgebied. De solidariteit met zijn 

collega’s is in ieder geval in deze situatie niet allesoverheersend, want uiteindelijk gaat 

Hasan toch naar de jaarlijkse familievakantie.  

Door de dood van Hasan, worden familierelaties ook op een andere manier 

gerepresenteerd dan enkel solidair. Er wordt een zondebok gezocht voor de dood van 

Hasan. Daarbij spelen schuldgevoel, maar ook beschuldigingen een rol.  
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Iedereen voelde zich een beetje schuldig aan de dood van Hüseyin. We hadden hem 

gedwongen om van het front naar ons vakantiehuis te komen. Mijn zus Selma, die 

hem geld voor het vliegticket had gestuurd, had nog het meest last van haar 

geweten. ‘Als ik geen geld had gestuurd, was hij niet gekomen en was dit ongeluk ook 

niet gebeurd’, zei ze met een van verdriet vertrokken gezicht. Sommigen gaven de 

schuld aan zwager Ali. […] ‘Als jij die ongeluksauto van je niet had gegeven was onze 

broer niet doodgegaan’.123 

 

Familieleden geven zichzelf, maar ook anderen binnen de familie, de schuld. Familieleden 

hebben dus tijdens zo’n afscheid niet alleen steun elkaar. Door een dood kunnen op deze 

manier dus ook familierelaties op scherp worden gesteld.  

Hoewel het niets met familie te maken heeft, is het wel het belangrijkste thema van 

het verhaal en de rode draad door alle verhalen: het uit het lichaam treden van de ziel. Niet 

alleen dode zielen kunnen uit het lichaam treden. Hasan kon altijd boeiende verhalen 

vertellen. Het leek dan of zijn lichaam ook gescheiden raakte van de ziel. 

  

Hij raakte dan buiten zichzelf en hij vertelde ons op mysterieuze toon mythes en 

verhalen uit andere werelden over spoken, duivels, feeën en heksen als waren het 

sprookjes uit Duizend-en-een-nacht.124  

 

Hasan probeert zijn familie gerust te stellen. Hasans ziel treedt na zijn dood uit het lichaam. 

Met andere woorden: zijn ziel blijft levend.  

 

Zusje, doe jezelf geen pijn. Ik [Hasan] ben niet bang voor de dood […] Als ik doodga 

zal ik slechts mijn lichaam in de grond achterlaten en niet mijn geest. De geest is 

onsterfelijk.125  
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Het is niet zomaar dat juist Hasan over de dood praat. Hij zit in militaire dienst en loopt dus 

een grotere kans om te overlijden dan anderen. Uiteindelijk overlijdt hij tijdens het verlof 

van zijn diensttijd.  

 

Omgeving 

Het verhaal speelt zich zowel in Nederland (Amsterdam) als ik Turkije af. De omgeving is een 

belangrijk element waarmee sfeer gecreëerd kan worden. Hier wordt door Gür dan ook 

dankbaar gebruik van gemaakt:  

 

Hij [Hasan] zat in militaire dienst. Hij deed zijn vaderlandse plicht als commando in 

het oosten. […] Als hij er niet was zouden we niet ’s avonds met ons allen in het 

maanlicht over het strand van Ölüdeniz wandelen, zouden we niet onder die 

reusachtige olijfboom in de tuin bij elkaar aan tafel gaan zitten, zouden we geen 

moppen vertellen en zouden we het eten dat mijn moeder met zo veel zorg had 

klaargemaakt niet met smaak kunnen opeten. Ongetwijfeld zouden we de hele zomer 

het gemis voelen.126  

 

In dit geval is de aanwezigheid van familie gekoppeld aan een bepaalde omgeving, namelijk 

het huis in Ölüdeniz, aan de Middellandse Zee. Ölüdeniz ligt aan de zuidoostkust van Turkije 

ongeveer 800 kilometer recht onder Istanbul. Dit was een jaarlijkse verzamelplaats en ligt 

ver af van de woonplaats van moeder, de verblijfplaats van Hasan en de woonplaats van de 

ik-figuur. De ik-figuur woont in Amsterdam, terwijl zijn oudste zus in Istanbul woont, zijn 

moeder in Gaziantep (ruim 1100 kilometer naar het zuidoosten vanaf Istanbul) en zijn broer 

in Ağrı (ruim 700 kilometer naar het oosten vanaf Gaziantep). Normaal kon de familie de 

hele zomer genieten van elkaar, het strand, de tuin en lekker eten, maar nu niet. Het gemis 

wordt sterker wanneer één iemand ontbreekt op een plek waar de hele familie hoort samen 

te komen. Het sterke gemis wijst op hechte familiebanden.  

  Dat alle familieleden elk jaar de moeite nemen om af te reizen naar het zomerhuis 

van de familie geeft blijkt van intergenerationele solidariteit. Vaak zorgen de ouders, niet 

alleen in de Turkse cultuur, voor samenhang in de familie. Naast intergenerationele 

solidariteit, lijkt hier ook sprake te zijn van intrafamiliair solidariteitsgevoel. Het feit dat, bij 
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het ontbreken van één van de negen broers en zussen, de hele familie een groot gemis 

ervaart, laat dat zien.  

 ‘Bedanken jullie mijn zus Selma maar. Ze heeft geld voor de vlucht vanuit Nederland 

overgemaakt’, reageert Hasan op de wanneer hij aankomt bij zijn familie.127 Hij zou eigenlijk 

een lange reis met de bus moeten maken, maar kon dankzij het geld van zijn zus met het 

vliegtuig. Hiermee lijkt indirect duidelijk te worden gemaakt dat Nederland in dit verhaal 

(nog steeds) wordt gezien als ‘beter’, of in ieder geval rijker dan Turkije. Hoewel dit nergens 

direct wordt gezegd, lijkt hier toch iets geïnsinueerd te worden.  

 Hoewel je een boek niet mag aannemen als weerspiegeling van de werkelijkheid, kan 

een auteur wel elementen uit zijn eigen leven overnemen of als basis gebruiken voor een 

van de gebeurtenissen in zijn verhaal. Dit lijkt bij Halil Gür ook het geval te zijn. Hij is, net als 

de ik-figuur, een van de negen broers en zussen in het gezin. Daarnaast is een neef van Gür 

vermoord in Istanbul op straat om zijn mobieltje.128 Deze gebeurtenis zou als basis kunnen 

zijn gebruikt voor het overlijden van de broer van de ik-figuur, ook in Istanbul. De ik-figuur 

verwachtte al van tevoren dat Istanbul een negatieve invloed op hem zal hebben.  

 

Onze angst was dat Hüseyin weer naar Istanbul zou gaan en daar alle bars en 

discotheken zou aflopen en zichzelf zou verliezen in het nachtleven. Of dat hij met te 

veel drank op achter het stuur zou gaan zitten.129  

 

Uiteindelijk heeft zijn dood een andere oorzaak, al wordt de oorzaak van het ongeluk niet 

expliciet genoemd.   

 

Perspectief 

Het vertelperspectief kan bij romans heel sturend zijn in de interpretatie van de lezer. De 

auteur mag nooit gelijkgesteld worden aan de verteller, maar de verteller kan, met 

tussenkomst van een personage, zijn mening laten blijken over de situatie, zoals die 

beschreven wordt in de roman. Verschillende vertelperspectieven bieden op andere 
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manieren de mogelijkheid om kritiek te geven of de interpretatie van de lezer anderszins te 

sturen.  

 In ‘Een eigentijds verhaal van een gewijzigd album van de dood’ is het 

vertelperspectief heel duidelijk. Er is sprake van een ik-verteller, de rol die vervuld wordt 

door de ik-figuur, waarvan de naam niet bekend wordt. In dit geval wordt het verhaal dus 

vanuit één perspectief geschreven en de verteller is ook nog een deelnemer in het verhaal. 

Een ideale manier om de lezer te manipuleren, zou je denken. Op welke moment geeft de 

verteller een duidelijk oordeel over familie of gezinsrelaties? 

 Het ‘leugentje’ dat de ik-figuur voor zijn moeder bedenkt nadat hij het bericht over 

het overlijden van Hasan heeft gekregen van zijn zus, keurt hij goed. Het is een soort 

leugentje om bestwil en voortgekomen uit intergenerationele solidariteit. De ik-verteller 

probeert in dit geval de sympathie en het begrip van de lezer voor zich te winnen. Hij 

versterkt dit nog eens door daarna zijn spijt te betuigen tegenover zijn moeder. Doordat zijn 

perspectief het enige is dat je als lezer krijgt, ben je geneigd je vrij snel in hem te 

verplaatsen.  

 

Waar in de vorige twee hoofdstukken de focus lag op de relatie tussen de ouders en de 

kinderen, staat in dit verhaal vooral de band tussen de ik-figuur en zijn broer centraal. De 

intrafamiliaire solidariteit van Hasan met zijn broer laat zich zien door hem te helpen bij het 

verwerken van zijn dood. Hoewel de thema’s troost en rust in de object staan, zijn ook 

macht en vrijheid, net als in de vorige twee hoofdstukken, terug te vinden in ‘Een eigentijds 

verhaal van een gewijzigd album van de dood’. Wanneer de ik-figuur de rust en troost heeft 

gevonden, voelt hij zich namelijk bevrijd en heeft hij weer de macht om zijn leven te leven 

zoals hij dat wil. De intergenerationele solidariteit is minder opvallend aanwezig, maar op 

twee momenten in het verhaal wordt er duidelijk iets verzwegen om de ouders pijn te 

besparen. De ik-figuur heeft het er moeilijk mee, maar hij voelt zich gedwongen door de 

zorgen om zijn moeder. Op deze manier tonen de boers zich toch ook solidair met hun 

ouders.   
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Conclusie 

Intergenerationele solidariteit wordt door – in het bijzonder Turkse – immigranten gezien als 

een zeer positief kenmerk van hun cultuur waar zij trots op kunnen zijn.130 Toch hebben deze 

sterke banden tussen ouders en kinderen niet alleen voordelen. Ze kunnen ook problemen 

veroorzaken. Hoewel een roman nooit gezien mag worden als weerspiegeling van de 

werkelijkheid, komen er in de drie besproken romans veel situaties voor die op de sociale 

werkelijkheid gebaseerd zouden kunnen zijn. 

In de voorgaande hoofdstukken heb ik aan de hand van het analysemodel van 

Greimas een analyse en interpretatie gemaakt van intergenerationele en intrafamiliaire 

relaties in de boeken van drie in Turkije geboren schrijvers, die momenteel woonachtig zijn 

in Nederland, namelijk Hatice van Numan Özer, De Harsclub van Şenay Özdemir en De 

babykamer van Halil Gür. Dit is een interessant onderwerp, omdat de intergenerationele en 

intrafamiliaire banden een dominante rol spelen in deze romans en in de culturen van 

herkomst van deze auteurs. Met mijn onderzoek probeerde ik een antwoord te vinden op de 

vraag: Hoe worden intergenerationele en intrafamiliaire relaties gerepresenteerd in drie 

romans van Turks-Nederlandse schrijvers? 

 Het analysemodel van Greimas hielp mij om verbanden tussen verschillende 

personages te leggen. Dit model gaat uit van een zestal functies in een verhaal. Centraal 

staat het subject, meestal de protagonist, dat een doel nastreeft. Dit doel wordt het object 

genoemd. De destinateur is de oorspronkelijke bezitter van het object en de destinataire is 

degene die aan het eind van het verhaal het object bezit. Naast deze functies is er een helper 

in het model, die het subject ondersteunt en een tegenstander die weerstand biedt en 

probeert te voorkomen dat het subject zijn doel (het verkrijgen van het object) bereikt. De 

personages in deze functies koppel ik aan belangrijke gebeurtenissen of thema’s in de 

boeken. Gecombineerd met een analyse van de omgeving en het vertelperspectief, werd het 

belang van familie in het leven van de protagonisten direct duidelijk. Omgeving en 

vertelperspectief acht ik, wellicht in mindere mate dan de thema’s, belangrijk. Omgeving kan 

een belangrijke rol spelen bij het representeren van het thema eer en een beschrijving van 

de omgeving kan een middel zijn om een bepaalde sfeer te creëren. Vertelperspectief is een 

belangrijke factor in de lezerservaring en het is daarmee in staat tot manipulatie van de 
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lezer. Het model van Greimas is vaak echter een zeer vereenvoudigde weergave van de soms 

ingewikkelde relatie tussen personages in de romans. In mijn interpretatie kon en moest ik 

dus een extra nuance aanbrengen. In die interpretatie stonden de begrippen intrafamiliaire 

en intergenerationele solidariteit centraal.  

In elk van de drie boeken staat het subject voor een dilemma. Ze zijn op zoek naar 

een balans tussen conformisme en verzet. De subjecten vragen zich af aan wie ze zich 

moeten aanpassen en waar ze bij (willen) horen. In de romans verschillen de normen en 

waarden van de in Turkije opgegroeide ouders sterk met die van de (op jonge leeftijd) naar 

Nederland geëmigreerde of in Nederland geboren Turken. Dit levert regelmatig problemen 

op in de bestudeerde romans.  

In het eerste hoofdstuk van mijn scriptie, mijn analyse en interpretatie van Hatice, 

staat Hatice voor een dilemma. Hoewel zij solidair met haar vader wil zijn, verlangt zij ook 

naar autonomie. In het licht van het geloof wordt het verschil tussen mannen en vrouwen en 

vooral de relatie tussen Hatice en haar vader duidelijk. Hatice zoekt naar autonomie aan de 

ene kant en genegenheid van haar vader aan de andere kant. Lange tijd wint het verlangen 

naar genegenheid van haar vader het van Hatices verlangen naar autonomie. Zij probeert 

haar vaders liefde voor haar te winnen door hem te gehoorzamen en daardoor zijn eer en 

die van de familie in stand te houden. Wanneer Kadir lijkt te handelen in strijd met de regels 

van de Koran en Hatice hierachter komt, kan zij deze gehoorzaamheid niet langer opbrengen 

en besluit zij weg te lopen. 

In het tweede hoofdstuk, mijn analyse en interpretatie van De Harsclub, worstelen de 

subjecten met de normen en waarden van hun ouders, die zo sterk verschillen met die van 

henzelf. Door deze verschillen komt de ongelijkheid in termen van macht en vrijheid bloot te 

liggen. Moeten zij zich volledig voegen naar de gewoontes en gebruiken van hun ouders of 

zetten zij zich af tegen de ‘ouderwetse’ Turkse cultuur en passen zij zich aan aan de 

Nederlandse cultuur? Zij kunnen geen keuze maken. Uiteindelijk vinden zij een middenweg. 

Zij hebben begrip voor hun ouders, maar kunnen en willen zich niet meer volledig volgens 

hun normen en waarden gedragen. Op die manier vinden zij een balans en ontwikkelen zij 

hun eigen Turks-Nederlandse identiteit met normen en waarden, waarin zowel de Turkse 

cultuur als hun Nederlandse kant goed tot uiting kunnen komen.   

 In het derde hoofdstuk, mijn analyse en interpretatie van ‘Een eigentijds verhaal van 

een gewijzigd album van de dood’ uit De babykamer, lijkt de Turkse cultuur een minder 
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grote rol te spelen dan in de vorige twee romans. De Turkse cultuur is minder een thema op 

zich, maar vormt meer het decor van het verhaal: de personages zijn Turks, de omgeving is 

Turks en naar mijn mening zijn de omgangvormen van de familie Turks. Er blijkt niet één 

groot dilemma uit dit hoofdstuk, maar opnieuw wordt in verschillende voorbeelden duidelijk 

dat er een afgewogen beslissing wordt genomen over het al dan niet vertellen van bepaalde 

dingen. Niet alleen de beslissing om iets te vertellen, maar ook over de manier waarop 

wordt nagedacht. Daarbij staat de verwachte reactie van de ouders vaak centraal.    

 Hoewel er wel degelijk een parallel te trekken is tussen deze drie boeken, is het toch 

lastig om algemene uitspraken te doen zonder me schuldig te maken aan overhaaste 

generalisatie. Ik verwachtte dat het onmogelijk zou zijn om de boeken te vergelijken door de 

vele verschillen. Er zijn inderdaad veel verschillen tussen de drie romans, maar op het gebied 

van familie en solidariteit zijn er ook een aantal overeenkomsten op te merken.  Door de 

keuze voor een focus op de intergenerationele en intrafamiliaire relaties in de drie romans, 

zijn de boeken toch goed te vergelijken. 

 Deze overeenkomsten zijn goed aan te tonen bij het beantwoorden van mijn 

onderzoeksvraag: Hoe worden intergenerationele en intrafamiliaire relaties gerepresenteerd 

in drie romans van Turks-Nederlandse schrijvers? Allereerst geef ik antwoord op de vraag 

welke thema’s belangrijk zijn bij de representatie van familierelaties. In De Harsclub 

streefden de drie vriendinnen naar de macht en vrijheid en kwamen familierelaties aan de 

orde in het licht van de thema’s macht en vrijheid. Bovendien waren macht en vrijheid de 

twee thema’s in de objectpositie van mijn duiding van Greimas’ model van De Harsclub. 

Hoewel deze thema’s niet terug te vinden zijn in de schematische weergave van de andere 

twee romans, zijn het wel degelijk belangrijke kwesties. In Hatice spelen macht en vrijheid 

een belangrijke rol bij het blootleggen van de verschillen tussen haar en haar vader. De 

vader van Hatice is duidelijk de bovenliggende partij in macht en vrijheid. Zij denkt deze 

structuur om te kunnen keren en macht en vrijheid (terug) te krijgen door weg te lopen. In 

‘Een eigentijds verhaal van een gewijzigd album van de dood’ zit het subject gevangen in 

zichzelf; hij heeft daarmee macht en vrijheid verloren. Uiteindelijk is het zijn overleden broer 

die hem rust en troost en daarmee de macht en vrijheid in zijn eigen leven teruggeeft. 

Macht en vrijheid zijn daarmee twee belangrijke thema’s bij het aantonen van familierelaties 

en een eerste overeenkomst tussen de drie boeken.  
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Een andere overeenkomst is het belang van solidariteit. Deze solidariteit is zowel 

intergenerationeel, tussen generaties, als intrafamiliair, tussen familieleden. De 

intergenerationele solidariteit is in de Turkse cultuur groter dan in de Nederlandse cultuur. 

Het blijkt niet altijd uit het model van Greimas, maar in alle drie de bovenstaande casussen is 

er sprake van een innerlijk conflict of een dilemma bij het subject. Dit conflict zorgt er vaak 

voor dat de subjecten hun doel, het verkrijgen van het object, niet of slechts voor een deel 

bereiken. De protagonisten in de romans zoeken naar een balans tussen autonomie en 

solidariteit. De mate van solidariteit is vooral afhankelijk van de mate van verschil tussen de 

verschillende personages. Hoe groter het verschil is tussen verschillende personages, hoe 

groter de solidariteit moet zijn om dichtbij elkaar te komen.  Het conflict ontstaat vaak niet 

door de personage zelf, maar doordat personages verschillende normen en waarden 

belichamen. 

In het eerste hoofdstuk van mijn scriptie is de opvoeding naar de regels van de Koran 

het onderwerp dat voor het conflict zorgt. Het conflict zit binnen in Hatice. Hoewel het 

handelen naar de regels van de Koran gewoonte is geworden, ligt de manier waarop haar 

vader Hatice opvoedt ver af van haar ideale beleving van de Koran. Dit wordt vooral duidelijk 

in de gesprekken met de meester. Haar meester heeft Hatice geleerd: ‘Je moet de juiste 

informatie uit de koran halen en ervoor zorgen dat anderen van jou leren wat volgens ons 

heilige boek de juiste handeling is’.131 Het verschil tussen de vader en Hatice vergt dus een 

hoge mate van solidariteit, wanneer Hatice dichtbij haar vader zou willen blijven staan. Haar 

verlangen naar autonomie wint het echter van haar solidariteitsgevoel en zij besluit weg te 

lopen. Zowel genegenheid van haar vader als echte autonomie (iedereen zoekt immers nog 

naar haar) verkrijgt zij echter niet met deze actie.  

In het tweede hoofdstuk vormen de normen en waarden waarmee de ouders van de 

subjecten zijn opgegroeid de oorzaak voor het conflict. Deze zijn erg verschillend van die van 

de moderne (Nederlandse) vrouw: 

 

Maar zij staan ook net op de grens – tussen oude, Turkse tradities en hun ‘nieuwe’ 

leven. De intimiteiten van de vrouwengemeenschappen van vroeger kennen ze 
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tegenwoordig niet meer, maar het gemak waarmee jonge Nederlandse meisjes over 

seks praten, dat gaat ook weer net te ver.132 

 

De harsclubvriendinnen moeten dus een hoge mate van solidariteit kunnen opbrengen om 

dichtbij hun ouders te blijven staan. Zij kiezen er bewust voor om niet alle normen en 

waarden van hun ouders over te nemen, maar uit solidariteit met hun ouders en de Turkse 

cultuur, wel een deel van die cultuur in hun nieuwe Turks-Nederlandse identiteit te 

verwerken. De normen en waarden van hun ouders en het feit dat de subjecten zich daar 

deels aan willen aanpassen, zorgen ervoor dat het subject zijn doel slechts voor een deel 

bereikt. De harsclubvriendinnen verkrijgen wel enigszins macht en vrijheid, maar denken nog 

steeds bij sommige beslissingen aan het oordeel dat hun ouders zullen hebben. 

 In het derde hoofdstuk is de gewoonte de bron van het conflict. In twee gevallen 

wordt er gelogen/iets verzwegen uit intergenerationeel solidariteitsgevoel, omdat het 

simpelweg niet ‘hoort’ om je ouders teleur te stellen.  

 

Ze [moeder] was al oud en ze zou het verdriet van het verlies van haar kind niet 

kunnen verdragen. […] Moest ik een leugen bedenken? Nee, dat kon ik niet. […] 

Omdat Hüseyin hen [ouders] niet wilde kwetsen, moest hij geheimhouden dat hij een 

verloofde had.133  

 

In dit geval gaat dus de solidariteit zo ver dat zelfs gelogen wordt om ouders geen pijn te 

doen. Het dilemma tussen conformisme en verzet is, met andere woorden, een conflict 

tussen eigenbelang en solidariteit.  

Met dit onderzoek laat ik een klein, maar gevarieerd aanbod zien van romans van 

Turks-Nederlandse schrijvers. Daarmee hoop ik de Turks-Nederlandse schrijvers, naast 

andere migrantenschrijvers, ook wetenschappelijke aandacht te geven. Daarnaast verschaf 

ik duidelijkheid over de representatie van familie en de bijbehorende solidariteit. Hoewel 

deze boeken fictief zijn, zouden vrijwel alle gebeurtenissen waargebeurd kúnnen zijn. 

Daardoor wordt het aannemelijk dat ook de omgangsvormen van de personages gebaseerd 

zouden kunnen zijn op de werkelijkheid. Omdat de romans fictie zijn, is de roman geen 
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weerspiegeling van de werkelijkheid, maar kan de roman wel als spiegel functioneren door 

mogelijk waargebeurde situaties te schetsen of elementen uit de werkelijkheid op te nemen 

in de roman. Op die manier kan de lezer ook nog wat leren over de Turkse cultuur.  

Tekstanalyse is een belangrijke onderzoeksmethode voor cultuur- en 

literatuurwetenschappers. Daarbij vormt de primaire literatuur, in dit geval De Harsclub, 

Hatice en ‘Een eigentijds verhaal van een gewijzigd album van de dood’ de belangrijkste 

onderzoeksbron. In mijn onderzoek heb ik daarnaast gebruik gemaakt van een 

literatuurstudie van Paul Vennix en Ine Vanwesenbeeck, waarin eer in de cultuur van de 

Turkse Nederlanders aan de orde komt, want ook eergevoel is een belangrijk thema binnen 

de Turkse familie. De feiten uit dit boek heb ik gebruikt om de fictie te duiden. Dat wordt 

opnieuw duidelijk dat een roman wel degelijk kan functioneren als spiegel. Dit boek is 

verschenen in 2005, inmiddels tien jaar geleden. Wellicht was het belang van eer nog groter 

dan nu. Het is denkbaar dat bij de tweede en derde generatie van de eerste 

(arbeids)migranten het aandeel van de Turkse cultuur en daarmee het belang van eer, 

minder groot is. Toch komt in de drie romans het thema van eer nog aan de orde, terwijl de 

protagonisten van de drie romans ook van de ‘tweede generatie’ zijn. Hoewel zowel Vennix 

als Vanwesenbeeck , ook in dit onderzoek, een sociaalwetenschappelijke inslag hebben, kan 

een dergelijke bron toch goed gebruikt worden om zaken in een  onderzoek met 

cultuurwetenschappelijke inslag te duiden.  

Verder onderzoek is binnen dit onderzoeksveld zeker mogelijk. Allereerst kan dit 

onderzoek worden uitgebreid met een analyse en interpretatie van meer boeken (eventueel 

in vertaling). Daarnaast kan er een analyse worden gemaakt met focus op een ander aspect 

van de Turkse cultuur, bijvoorbeeld geloofsbeleving. Sociaalwetenschappelijk onderzoek kan 

zich nog richten op de waarheidsgetrouwheid van deze boeken.  Dan moet de onderzoeker 

wel zeer goed thuis zijn in de Turkse cultuur of spreken uit een (beperkte) eigen ervaring.  

  Intergenerationele solidariteit wordt door – in het bijzonder Turkse – immigranten 

gezien als een zeer positief kenmerk van hun cultuur waar zij trots op kunnen zijn.134 

Terecht, of toch niet…? 
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Family matters: anne, amca en abi135 

An analysis and interpretation of family relations in three books of Turkish-

Dutch authors 

 

Intergenerational solidarity is a prominent theme in Turkish culture, more than in Dutch 

culture. Three writers, born in Turkey, but living in the Netherlands, use this theme in their 

books. In my thesis I tried to answer the question: How are intergenerational and 

intrafamilial relations represented in three novels of Turkish-Dutch writers? 

 In Hatice, written by Numan Özer, the protagonists are faced with a dilemma. Hatice 

desires autonomy, but at the same time she does not want to disappoint her father. He 

raises her according to the rules of the Koran. Her teacher teaches her that she should find 

her own way in Islamic life. She does not have to accept the way her father treats her 

sometimes, for example when he forbids her to go to school after her first menstruation. 

According to Kadirs interpretation of the Koran, girls should be at home after their first 

menstruation till their (forced) marriages.  At long last Hatice decides to run away from 

home.  

 In the second chapter I analyze and interpret De Harsclub (the waxing club), written 

by Şenay Özdemir. Arzu, Bahar and Yelda, the three girls who are the protagonists, want to 

get (more) power and freedom. The norms and values of their parents impede this. The girls 

have an inner conflict. They want to have a life like any other modern Dutch woman, but 

they are also willing to make concessions to their parents, because they understand their 

situation. In the end Arzu, Bahar and Yelda have shaped a new culture, with a mixture of old 

Turkish and modern Dutch norms and values.  

 In the last chapter I analyze a short story from De babykamer (the nursery), called 

‘Een eigentijds verhaal van een gewijzigd album van de dood’ (A contemporary story of a 

changed album of the death), written by Halil Gür. The role of intergenerational solidarity is 

in this novel smaller than in the other two books, but still, in two situations in the story it 

becomes clear how the adult children in the story behave towards their parents: with 

solidarity. The bond between the two brothers in the book is very strong and shows 

intrafamilial solidarity. 

                                                             
135 Anne, amca and abi are Turkish words. Anne means mother, amca uncle and abi brother.  
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 I expected that the books would be too different to make a good comparison 

between the three of them. However, I have seen a few similarities between the books. In 

Hatice and De Harsclub intergenerational solidarity is an important theme as a part of the 

Turkish culture. In  ‘Een eigentijds verhaal van een gewijzigd album van de dood’ the Turkish 

culture is  more or less the scenery of the book instead of a theme. In this case the 

intergenerational solidarity is intertwined in the story. In all three books the protagonist(s) 

is/are faced with a dilemma. The protagonist (or subject) has to find a balance between 

resistance and adjustment, between self-interest and solidarity with the parents.  

 

 

 

 

 

 

 


