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Voorwoord
Dit onderzoek is het sluitstuk van de Master Letterkunde aan de Radboud Universiteit
Nijmegen. Het was een uitdagende master die mij de verbreding bood die ik zocht. Als
bachelorstudent Nederlands kon ik door het masterprogramma Europese Letterkunde het roer
omgooien en mijn liefde voor de Franse taal en de letterkunde de ruimte geven. Dat zorgde
voor een afstudeerscriptie die iets meer tijd kostte dan gebruikelijk, maar mij ook ontzettend
veel voldoening heeft kunnen geven omdat ik mijn lang gekoesterde wens om mij te
verdiepen in de culturele en politieke context van Frankrijk en Noord-Afrika eindelijk in
vervulling liet gaan. De master bood daarnaast interessante vakken over literatuurkritiek en
francophonie die bij het schrijven van deze scriptie erg nuttig waren.
De periode waarin ik deze scriptie heb geschreven is misschien wel een van de zwaarste
perioden geweest uit mijn hele studiecarrière. Het idee voor deze scriptie ontstond al in
oktober 2016, maar het duurde ruim een jaar voordat dit eindresultaat er was. Terwijl ik
enerzijds gebukt ging onder zware psychische problemen maar anderzijds overliep van
ambitie en interesse verliep het werken aan dit onderzoek niet altijd even soepel. Daarom wil
ik graag Dr. Maaike Koffeman bedanken, voor haar deskundige begeleiding en geduld. Ze gaf
mij vertrouwen in dit onderzoek, waarvan ik soms bang was dat het echt een brug te ver was
voor een studente Nederlands. Deze halve studiewisseling in combinatie met een depressie
was misschien wel gekkenwerk, maar mevrouw Koffeman zag vooral de potentie van dit plan.
Ook Dr. Emanuelle Radar verdient mijn dank, zij heeft kritisch meegelezen en wist mijn
interesse voor de francophonie vast te houden met haar levendige colleges. Ten slotte wil ik
mijn ouders bedanken, niet alleen voor hun steun toen het slecht met mij ging, maar ook voor
de beginselen van het Frans die ze mij als kind bijgeleerd hebben en de vele vakanties naar
Frankrijk. Daar is de liefde en de interesse voor de Franse taal ongetwijfeld begonnen.
Ik kijk ondanks alle tegenslagen met veel plezier terug op deze periode, waarin ik niet alleen
mijn taalkennis en mijn onderzoeksvaardigheden heb leren bij te schaven maar vooral heb
geleerd hoe het is om door te zetten. Hopelijk kan ik met deze scriptie een stukje van het
plezier doorgeven dat ik met de boeken van Albert Camus en Kamel Daoud heb gehad.
Nijmegen, januari 2018
Cecile Collin
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Hoofdstuk 1

Inleiding

‘Whichever I chose
It amounts to the same
Absolutely nothing’
-

1.1

Songtekst van The Cure – Killing An Arab

Aanleiding voor dit onderzoek

In 1942 verscheen de eerste druk van L’Etranger bij uitgeverij Gallimard. Zeven jaar later
verscheen de Nederlandse vertaling bij De Bezige Bij als De Vreemdeling. Toen had
misschien nog niemand durven dromen dat dit boek van Albert Camus in de lijst van de
honderd beste boeken terecht zou komen, het twee keer verfilmd zou worden en er een strip
gemaakt van zou worden, de auteur een Nobelprijs voor de Literatuur zou winnen én die zou
weigeren. Het moge duidelijk zijn, L’Etranger is niet meer weg te denken uit de Europese
literatuurgeschiedenis. Het verhaal van de pied-noir Meursault die, bevangen door de hitte en
de zon, een Arabier neerschiet op het strand, lijkt in zekere zin tijdloos te zijn. De Algerijnse
schrijver Kamel Daoud bevestigt in 2013 hoe tijdloos het verhaal van Camus is. Hij beschrijft
de gebeurtenissen uit L’Etranger vanuit een ander perspectief: het perspectief van de
Arabische kant.
In Daouds Meursault, contre-enquête is de broer van de vermoorde Arabier aan het
woord, Haroun. In een bar in Oran vertelt hij de lezer (een student die een onderzoek doet
naar Camus) hoe hij denkt over de roman van Camus. Het bijzondere is dat Meursault en
Camus soms dezelfde persoon lijken te zijn voor Haroun, hij spreekt regelmatig over ‘jouw
schrijver’. Een gewaagde keuze, omdat de Fransen Camus zien als een nationale grootheid en
het misschien niet even prettig vinden dat hij soms door Haroun wordt geassocieerd met een
moordend boekpersonage. Voor de Algerijnen was Camus echter een Pied-noir: een kolonist
die de onafhankelijkheidsstrijd weigerde te steunen.
De roman heeft veel publiciteit gekregen. Daoud is kritisch op religie; terwijl de
Fransen in het verleden Algerije koloniseerden wordt Algerije nu opnieuw ingenomen door de
islam. In 2014 interviewde Alice Kaplan hem over zijn debuutroman. Op de vraag wat hij op
dit moment het Algerijnse ‘absurde’ vond, antwoordde hij dat in het land de Koran en het
‘nationale verhaal’ te zwaar wegen.1 Er waren zowel in de Algerijnse als de Franse media
recensies verschenen, maar toen Daoud werd genomineerd voor de Prix Goncourt du Premier
1
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Roman in 2015, twee jaar nadat het boek was verschenen, werd er nog meer over hem
geschreven. Eind januari 2016 publiceerde Daoud een artikel in The New York Times over de
aanrandingen in Keulen. Hierin legde hij een verband tussen de afkomst en de cultuur van de
daders en de manier waarop zij die nacht vrouwen hadden behandeld. Hij stelde daarnaast
voor dat vluchtelingen een culturele opfriscursus nodig hadden, waarin zij zouden leren
omgaan met vrouwen.2 Dit artikel leverde hem ontzettend veel kritiek op van Franse
academici: Daoud zou islamofoob zijn. Zijn goede vriend Adam Shatz was milder in zijn
kritiek, maar was toch geschrokken door deze uitspraken van Daoud. Zij hadden toch vaak
gesproken over hoe seksueel geëmancipeerd vrouwen waren? Deze gedachten van Shatz én
de reactie van Daoud daarop werden in 2016 in Le Monde gepubliceerd.3 De aandacht voor
Daoud beperkte zich niet alleen tot Frankrijk: ook aan de andere kant van de Atlantische
Oceaan had Daoud veel belangstelling gekregen naar aanleiding van zijn uitspraken over
‘Keulen’. Hierdoor was er al veel interesse in de Engelse vertaling van Meursault, contreenquête.
Its appearance in the U.S. was preceded by a blitz of publicity such that by the time
the book was available, its reception had been primed in the pages of The New Yorker
and in an expansive, considerate profile by Adam Shatz in The New York Times
Magazine.4
Dat zo’n kritische figuur als Daoud een roman publiceert die als het ware een vervolg vormt
op het legendarische L’Etranger is op zijn minst opmerkelijk te noemen. Ook in Franse media
kreeg de roman veel aandacht. De recensies waren erg positief en Daoud won met Meursault,
contre-enquête dan ook de Prix Goncourt du Premier Roman in 2015. Dit is bijzonder, omdat
de Fransen nogal moeite hebben met hun koloniale erfenis. Enerzijds won Daoud veel prijzen
met zijn debuutroman, anderzijds werd er een fatwa over hem uitgesproken. De religieuze
kritiek die Daoud in zijn boek en in zijn columns uitte wekte woede op bij de islamist
Abdelfatah Hamadache Ziraoui. Als leider van een radicale islamistische beweging riep hij op
Facebook op om Daoud publiekelijk te executeren.5
Daoud is dus een belangrijke stem in de Algerijnse publieke discussie over religie en
de vrijheid van meningsuiting. In Frankrijk is op dit moment de publieke discussie sterk
gericht op de plaats van vreemdelingen in de samenleving. Men kan hierbij denken aan de
2
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opkomst van het Front National, de terroristische aanslagen in Frankrijk, het debat over een
boerkiniverbod of de positie van de Algerijnen in Frankrijk. De context waarin Meursault,
contre-enquête is verschenen is dus heel erg belangrijk; zowel in Frankrijk als in Algerije
wordt er gediscussieerd over onderwerpen die terugkomen in het boek.
Dit onderzoek gaat vooral over de Franse tak van deze discussies. Aan de hand van
lezersrecensies die op het internet staan wordt er gekeken op welke manier de publieke
discussie over de koloniale erfenis leeft bij de ‘doorsnee’ Franse lezer van Meursault, contreenquête. Dit levert de volgende onderzoeksvraag op:
Op welke manieren wordt de publieke discussie in Frankrijk en Algerije over de
koloniale erfenis zichtbaar in de Franse online lezersreceptie van Meursault, contreenquête?

De recensies die worden onderzocht worden komen allemaal van de Franse website
Babelio.fr, vergelijkbaar met het Nederlandse Hebban of het internationale Goodreads. Er
wordt niet alleen gekeken hoe de ‘doorsnee Fransman’ denkt over de roman van Daoud, maar
ook hoe zijn opvatting al dan niet haaks staat op de opvatting van de gevestigde critici.
Daarnaast is het de vraag wat voor iemand die ‘doorsnee Fransman’ is. Dat leverde de
volgende subvragen op:

Subvragen:
-

Hoe waarderen de hoogst beoordeelde recensies op Babelio.fr het boek?

-

Hoe waarderen de amateurcritici het boek ten opzichte van de professionele critici?

-

Wat kan er gezegd worden over de identiteit van de lezersrecensenten?

-

Is er een verschil tussen de manier waarop de amateurcritici het debat over de
koloniale erfenis bespreken ten opzichte van de professionele critici?

Zowel de hoofdvraag als de subvragen zullen worden beantwoord in het resultatenhoofdstuk
5. De hypothese is dat deze publieke discussie wél terug te zien is in de recensies. De reden
hiervoor is dat Daoud niet alleen een voor de Fransen zeer belangrijke auteur herschrijft, maar
ook omdat de koloniale geschiedenis nog relatief recent is en voor de Fransen zeer gevoelig
ligt. Dit zal ongetwijfeld een reactie opwekken. Daarnaast heeft Daoud zichzelf aardig
gemengd in het publieke debat en profileert hij zichzelf als een schrijver die noch Algerijn,
noch Fransman is. Hij weigert een bepaalde kant te kiezen en dat zal misschien ook wel
7

opvallen bij de lezers. Daarnaast worden er ook recensies verwacht die sterk verschillen van
de recensies van het ‘establishment’; een amateur die via het internet recenseert hoeft zich
niet te houden aan bepaalde richtlijnen vanuit een redactie. Dit kan resulteren in een mening
die véél minder genuanceerd is, niet goed of met zeer andere argumenten onderbouwd is of in
een recensie die enkele A4’tjes lang is of juist maar enkele zinnen lang. Het is ook maar de
vraag of het echt recensies zijn die op het internet staan: het kunnen ook verkapte
samenvattingen of interpretaties zijn.
Kan een roman als Meursault, contre-enquête nieuw licht werpen op de discussie die
gaande is in Frankrijk of is het alleen maar olie op het vuur? Zijn mensen zich bewuster
geworden van de koloniale erfenis door deze roman? Door te onderzoeken op welke manier
de lezers de publiciteit, de historische context en de actualiteit benoemen rondom het boek,
kan er een beeld geschetst worden van de plaats die literatuur inneemt in de publieke
discussie. Er is ook nog geen receptieonderzoek uitgevoerd naar deze roman terwijl het boek
een hoge actualiteitswaarde heeft. Dit onderzoek zou dus een goede aanvulling kunnen zijn op
de bestaande onderzoeken zoals die van Orlando (2015) en Brozgal (2016), waarin vooral de
positie van Daoud ten opzichte van het kolonialisme wordt bediscussieerd. In een
receptieonderzoek worden immers de eigentijdse lezers van de roman betrokken in het
onderzoek.
Een persoonlijke reden om dit onderzoek uit te voeren is omdat het voor mij een
grootse sprong in het diepe kan zijn: ik heb in mijn studie nog geen receptieonderzoek
uitgevoerd terwijl ik het wel degelijk zie als een belangrijk onderdeel van het letterkundige
onderzoek. Daarnaast zal dit de eerste keer zijn dat ik niet-Nederlandstalige literatuur
onderzoek. De consequenties daarvan zijn dat de recensies Franstalig zullen zijn en ik
hiermee dus een uitgelezen kans krijg om mijn Franse taalvaardigheid te oefenen. Ook breng
ik met dit onderzoek de kennis uit mijn verschillende mastervakken samen.

1.2

Status Quaestionis

Een van de bekendere publicaties over ‘jouw schrijver’, ofwel Camus, is het hoofdstuk over
Camus in Culture and Imperialism van Edward Said. Niet alleen de tekstuele analyse van de
boeken van Camus is belangrijk, ook de politieke en economische situatie van de auteur en de
geschiedenis van Algerije moeten meegenomen worden in het onderzoek. Terwijl Camus in
de eerste instantie wilde schrijven over verzet en sterfelijkheid in het algemeen, kun je zijn
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boeken nu amper lezen zonder stil te staan bij de koloniale context.6 Said citeert hierbij
Conrad en O’Brien, die spreken van een Westers kolonialisme waarbij de Europese grenzen
worden overschreden en er een andere geografische entiteit in het hart wordt getroffen.
Daarnaast ontstond er een discours bij de kolonisten waardoor er een onderscheid tussen het
Westen en alles wat niet-Westers is werd gevormd. Het niet-westerse is in dat discours
‘onderontwikkeld’ terwijl het Westen ‘beschaafd’ is. Deze gedachtegang kwam ook terug bij
de Franse kolonisten.7 Camus groeide op in Algerije als een Fransman; zijn familie was Frans,
zijn voorvaderen waren Frans en hebben geprofiteerd van de kolonisatie; ze konden immers in
Algerije wonen. Camus heeft echter ook familieleden verloren in de Eerste Wereldoorlog, en
het geweld beperkte zich niet alleen tot die oorlog. In Algerije zag hij dat de koloniale
overheid de Algerijnen ook gewelddadig en onrechtvaardig behandelde. Camus kon dus
enerzijds zijn afkomst niet verloochenen, maar was het ook niet eens met de praktijken van de
koloniale overheid. Dit laat Camus zien door in boeken als La Chute en L’Étranger als het
ware ‘in te zoomen’ op een individu dat leeft in het vooroorlogse Algerije.8 Aan de andere
kant speelt toeval ook een rol; Camus wilde schrijven over onrecht in het algemeen en daarom
koos hij voor Algerije als plaats om zijn verhalen te laten afspelen. Het is niet zo zeer kritiek
op het kolonialisme, maar eerder op (juridische) misstanden in het algemeen. Dit lijkt nog
aannemelijker als men nagaat dat Camus zijn verhalen in het ‘hier en nu’ beschrijft; hij
bekritiseert de Frans-Algerijnse zaken maar laat de rest van de geschiedenis van het
kolonialisme buiten beschouwing in zijn boeken.9 Said ziet de werken van Camus als een
onderdeel van het beeld dat de Fransen hebben geconstrueerd van Algerije: de kolonie vervult
zowaar de rol van een provincie, en de Fransen hebben het recht om daar te zijn. Hierbij
wordt François Mitterrand geciteerd: ‘Sans l’Afrique, il n’y aura pas l’histoire de France au
XXIe siècle.’10 Ofwel: Afrika is een onmisbaar continent in de Franse geschiedenis. Camus
schreef over een (mogelijke) onafhankelijkheid dat het een ondenkbare situatie is; er is geen
‘Algerije’ volgens hem. Het land is verdeeld en opgebouwd uit allemaal verschillende volken
met verschillende identiteiten en de Fransen zijn net zo goed geboren Algerijnen. Ondanks dat
de Franse overheersing tot dan toe niet uitpakte op een vreedzame manier, vond Camus dat
alleen de Fransen de verantwoordelijkheid voor Algerije konden dragen.11 Het kolonialisme
zag hij in het geval van Frankrijk en Algerije als een noodzakelijk kwaad. Het bijzondere is
6
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dat er in Franse geschiedenisboeken vaak ook wordt geschreven over positieve aspecten van
het kolonialisme: Algerije is een nieuw Frankrijk geworden met scholen, ziekenhuizen en
goede wegen. Deze aspecten komen ook terug in hoe Camus Algerije beschrijft; hij beschrijft
een ‘geciviliseerd’ land met restaurants, bioscopen en andere voorzieningen. Hij plaatst daar
dan wel de lokale bevolking in, maar zijn beschrijving van het land Algerije is dus
overwegend Frans.12 Camus had begrip voor de Algerijnen, maar zag ze niet als mensen die
zomaar om onafhankelijkheid konden vragen.13 Hiermee komt Said tot de conclusie dat juist
de tegenstrijdigheid tussen Camus’ loyaliteit aan Frankrijk en zijn sympathie voor de
Algerijnen de schrijver hebben beperkt en dat zijn boeken daarom een negatief, somber
wereldbeeld uitstralen.Hij kon moeilijk zijn roots – zijn Franse, koloniale voorvaderen –
verwerpen, het was immers de reden waarom Camus in Algerije was beland. Maar hij zag
ondanks de sterke invloed van de Fransen toch het onrecht om zich heen en hoorde de roep
om onafhankelijkheid steeds sterker worden.
Camus’s limitations seem unacceptably paralyzing. Counterpoised with the decolonizing literature of the time, whether French or
Arab — Germaine Tillion, Kateb Yacine, Fanon, or Genet — Camus’s narratives have a negative vitality, in which the tragic human seriousness of the
colonial effort achieves its last great clarification before ruin overtakes it
They express a waste and sadness we have still not completely understood
or recovered from. 14

De werken van Camus zijn absoluut de moeite van het bestuderen waard, maar kunnen alleen
maar bekeken worden in hun relatie tot het imperialisme.15 Het feit dat Camus – al dan niet
tegen wil en dank – betrokken is in een koloniale geschiedenis doet geen afbreuk aan de
waarde van zijn werk, maar maakt zijn werk juist interessanter en belangrijker.16
Kamel Daoud heeft duidelijk Said gelezen. Net als Camus is Daoud iemand die niet
zomaar aan de kant van ‘de Fransen’ of ‘de Algerijnen’ te plaatsen is. Daoud ziet niet alleen
het onrecht dat de Fransen Algerije hebben aangedaan, maar hij toont ook aan wat de
Algerijnen zichzelf aandoen: ze geven de islam een te grote machtspositie. Daoud laat zien
12
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dat de koloniale context waarin Meursault, contre-enquête zich afspeelt, de ruimte geeft om
verschillende standpunten te laten zien. Hij maakt de dialoog compleet tussen Frankrijk en
Algerije compleet: Meursault, contre-enquête is geschreven vanuit een Algerijns perspectief.
Alhoewel de verteller, de ‘Arabier’ Haroen, in de eerste instantie de tegenpool lijkt van de
Fransman Meursault, laat Daoud vooral zien dat ze uiteindelijk op elkaar lijken. Ze worden
allebei slachtoffers van het absurde, van idiote rechtszaken en van hun stedelijke omgeving. 17
Daoud laat dus niet alleen zien hoe groot de invloed van het kolonialisme is op hoe mensen
denken over Frankrijk of Algerije, maar net als Camus toont hij ook aan dat onrecht en
geweld, van welk land dan ook, de mens schaden. Daouds boek legt dus op een literaire
manier uit hoe Said Camus zag.
Daoud is niet alleen bekend met het werk van Camus, maar ook met de traditie waarin
Said stond. De lezers van zowel Camus als Daoud zijn hier wellicht minder bekend mee.
Daarom is het interessant om uit te zoeken hoe het boek van Daoud werd ontvangen.
Herkenden de lezers de progressieve standpunten van Daoud in Meursault, contre-enquête of
zagen zij het boek vooral als een aanval op de Franse literaire held Camus?
Begin 2017 waren er al enkele wetenschappelijke artikelen over de herschrijving van
Daoud gepubliceerd. Orlando (2015) beschreef de moeilijke positie van Albert Camus in de
Algerijnse literatuur. Auteurs als Daoud leggen uit hoe ingewikkeld en gevoelig de
(post)koloniale geschiedenis van Algerije is door een beroemde schrijver als Camus erbij te
betrekken. Juist de ambigue positie van Camus laat zien hoe gecompliceerd de cultuur van
een gekoloniseerd land kan zijn. Camus wordt namelijk gezien als een held, Fransman,
Algerijn, verrader of een kolonisator in Algerije. Niemand weet eigenlijk of hij behoort tot de
Algerijnse literatuur of altijd een Fransman/kolonisator zal zijn. Daarnaast is Algerije op zoek
naar een nieuwe, postkoloniale identiteit. Eigenlijk moeten de personages van Camus en de
auteur zelf steeds kiezen tussen de Algerijnse identiteit en hun Franse afkomst. Deze thema’s
komen terug in de roman van Kamel Daoud. Alleen al het verschijnen van de roman was
tekenend voor hoe sterk de inbedding in de realiteit was: de Franse en de Algerijnse edities
van het boek zijn niet helemaal hetzelfde. In de Algerijnse editie wordt het werk van Camus
beschreven als L’Étranger. Dit werd veranderd in de Franse editie: daarin verwees Daoud
opeens naar L’Autre. Niet alleen de titel van Camus’ meesterwerk verschilt per editie, ook de
manier waarop Daoud verwijst naar Camus zelf verschilt per editie. In de Algerijnse editie
zaait Daoud verwarring tussen Camus en zijn romanpersonage door hem ‘Albert Meursault’

17
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te noemen. In de Franse editie is dit spel een stuk subtieler en wordt de moordenaar annex
schrijver alleen ‘Meursault’ genoemd. Ofwel: doordat in de Franse edities minder
nadrukkelijk wordt verwezen naar Camus laten die verschillen zien hoe graag de Fransen hun
grote, canonieke auteur Camus willen beschermen.18 Dit laat zien hoe moeilijk Camus te
positioneren is voor de Fransen en de Algerijnen en hoe gevoelig zijn erfenis ligt in het
postkoloniale Algerije.
Orlando laat heel terloops vallen dat het boek heel positief ontvangen is, zowel in
Frankrijk als in Algerije. Toch is er door één imam een fatwa uitgesproken over Daoud: deze
fatwa had echter niet zozeer met zijn debuutroman te maken, maar eerder met de
journalistieke carrière van Daoud waarin hij vaker kritiek uitte op de islam. Deze fatwa heeft
een nationaal debat over vrijheid van meningsuiting aangewakkerd. Het boek Meursault,
contre-enquête heeft ook het publieke debat over het gebruik van de Franse taal in Algerije
opnieuw doen oplaaien. Daoud is een voorstander van een zo divers mogelijk taalgebruik in
Algerije. Orlando trekt de conclusie dat Daoud door zijn werk als journalist en auteur er niet
aan ontkomt om engagé te zijn, om Sartre te citeren.19
Brozgal (2016) beschrijft Meursault, contre-enquête als postkoloniale roman. Vooral
de namen van de personages zijn belangrijk voor de interpretatie van de roman. ‘Moussa’
wordt de vermoorde Arabier uit L’Étranger genoemd. Dit klinkt als ‘Meursault’. Daarnaast is
het de naam van de ober die werkt in de bar waar Haroen, de broer van Moussa, zijn verhaal
vertelt. Hij zegt: ‘Moussa is een Arabier die je door duizend soortgenoten kunt vervangen’.20
Dat is precies wat Camus lijkt te doen in L’Étranger. Moussa wordt ook wel eens ‘Zoudj’
genoemd door Haroen, dat te vertalen valt als ‘twee’. Het is een verwijzing naar het tijdstip
waarop Moussa vermoord is: twee uur ’s middags. Eenzelfde procedé is ook te zien in
Robinson Crusoe van Daniel Defoe, waarin een zwarte man ‘Vrijdag’ wordt genoemd.
Brozgal stipt aan hoe veel Meursault en Haroen eigenlijk op elkaar lijken. Naast de
overeenkomsten in de verhaallijn en het weigeren van een priester (of een imam), geven ze
uiteindelijk Moussa allebei geen stem. Haroen zegt dat wel te willen doen, maar pas aan het
eind van de roman is nog steeds niet helemaal duidelijk wat Moussa zei of hoe hij echt heette.
Haroen is meer geïnteresseerd in het effect van verhalen vertellen, dan in de daadwerkelijke
feiten. Hoewel hij veel heeft gezien van het koloniale geweld, de problemen in het huidige
Algerije en het geweld tegen families, is hij vooral betrouwbaar wanneer hij zich verdiept in

18

Orlando 2015, p. 873
Orlando 2015, p. 865-883
20
Daoud 2015, p. 57
19

12

hoe verhalen ontstaan.21
Strand (2016) betoogt in een essay dat Meursault, contre-enquête niet zozeer gezien
moet worden als een postkoloniale roman of een neokoloniale roman. Deze termen zijn
namelijk gelinkt aan criteria als grenzen, terwijl Daoud juist met dit boek een ruimte opzoekt
die boven landsgrenzen uit stijgt. Dit ondersteunt Strand aan de hand van voorbeelden waarin
de stemmen van Haroen en Daoud door elkaar lijken te lopen. Zo hebben ze allebei interesse
in het gebruik van de Franse taal, en zijn ze kritisch naar zowel de islam als het westerse
kolonialisme.22
Zerofsky (2016) legt uit waar de status van de auteur Daoud vandaan komt. Hij
veroorzaakte ophef – met name in Frankrijk en Algerije – met zijn commentaar op de
aanrandingen in Keulen tijdens de jaarwisseling begin 2016. Een groep academici tekende een
petitie (die ook verscheen in Le Monde), waarin Daoud werd beschuldigd van ‘cultureel
paternalisme’ en ‘islamofobie’. Een tweede column van Daoud werd per ongeluk later
gepubliceerd dan de bedoeling was, waardoor het leek alsof hij het vuur aan het opstoken was.
Er ontstond nog meer ophef in de Franse pers, waarbij premier Manuel Valls het opnam voor
Daoud. Uiteindelijk publiceerde Daoud een briefwisseling tussen hem en Adam Shatz in Le
Monde. Hieruit bleek dat Daoud zou stoppen met de journalistiek en zich wilde richten op zijn
schrijverschap. Hij wilde gebruik blijven maken van zijn vrijheid om te kunnen spreken, maar
niet meer in een mediawereld waar alles draait om bepaalde trends of hypes.23
Matthew Blackman (2016) laat in zijn essay The Collaboration of Kamel Daoud zien
dat Meursault, contre-enquête niet zozeer anti-koloniaal is. Het past eerder in het concept van
Collingwood dat ‘collaboration’ wordt genoemd. Dit houdt in dit geval in dat zowel Daoud
als andere Algerijnse schrijvers in een netwerk zitten dat niet gedomineerd is door het
Westen, maar in een netwerk waarin onderling culturele uitwisseling plaatsvindt. Een
onderscheid tussen een ‘westerse’ of een ‘niet-westerse’ literatuur zouden Camus en Daoud
dus niet onderschrijven. De literatuur waarnaar Daoud verwijst bestaat niet alleen uit Camus
of de Koran; het is een veel ingewikkelder netwerk waarin ook Sartre, Fanon, Hegel, O’Brien,
Said, Defoe, Cervantes, de sprookjes van 1001 nacht en postkoloniale theorie in het algemeen
voorbij komen. Het is dus geen uitsluitend westers of niet-westers verhaal.24
Er is dus vooral onderzocht hoe Daoud zichzelf heeft uitgelaten over de kwesties die
ook in het boek voorkomen, hoe moeilijk de positie van Camus in de literatuurgeschiedenis is
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en hoe Meursault, contre-enquête al dan niet gelezen kan worden als een postkoloniale
roman. De hoeveelheid publicaties over dit onderwerp zal waarschijnlijk nog sterk groeien,
maar er is dus nog geen receptieonderzoek gepubliceerd. Dat is bijzonder, aangezien Daoud er
als Algerijn behoorlijk Franse opvattingen heeft. Zijn mening over godsdienst en vrijheid doet
denken aan de Verlichting en is in het door godsdienst gedomineerde Algerije heel modern.
Daarom is het interessant om uit te zoeken wat de Franse lezers in het boek van Daoud zien:
een aanklacht tegen het kolonialisme, een aanval op Camus of juist een aanval op het
hedendaagse Algerije? Met dit onderzoek wordt er aan de hand van lezersrecensies van
Meursault, contre-enquête die op de Franse website Babelio.fr zijn verschenen gezocht naar
het antwoord op deze vraag.
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Hoofdstuk 2
2.1

Methode

Afbakening corpus

Het onderzoeksobject bestaat uit een verzameling van de lezersrecensies van de roman
Meursault, contre-enquête van Kamel Daoud, die werden gevonden op de website Babelio .fr.
Deze lezersrecensies werden afgezet tegen een klein corpus van circa tien professionele
recensies, die in een pilotstudie voor de Themacursus Europese Letterkunde al onderzocht
zijn. Uiteraard werden de romans van Camus en Daoud zelf ook gebruikt bij het onderzoek. In
tegenstelling tot het Franstalige recensiemateriaal werden Nederlandse vertalingen van de
romans (De Vreemdeling en Moussa, of de dood van een Arabier) gebruikt, omdat deze al
voorhanden waren.
Als zoekinstrumenten om professionele recensies te vinden werden LexisNexis,
Babelio en de websites van Franse kranten gebruikt. Het ging om de volgende Franse kranten:
L’Humanité, Le Monde, Les Echos, Ouest-France, Le Télégramme, Le Temps, Le Matin, Le
Populaire du Centre, Le Figaro, La Croix en Libération. De keuze voor de kranten is
gemaakt op basis van de criteria dat het dagbladen zijn, ze over literatuur of cultuur schrijven
en dat ze Frans zijn. De Franse krant L’Équipe viel bijvoorbeeld af, omdat dit een sportkrant
is. Het is dus niet aannemelijk dat zij over Meursault, contre-enquête zouden schrijven.
Alleen de kranten die daadwerkelijk een recensie van dit boek hebben geplaatst werden
meegenomen in het onderzoek.
Daarnaast werden er ook online recensies van Babelio geraadpleegd voor dit
onderzoek. Deze website is vergelijkbaar met het Nederlandse Hebban of het internationale
Goodreads. Lezers kunnen op Babelio hun eigen recensies plaatsen, die van anderen
beoordelen en ook enkele professionele recensies lezen. Als ze een boek gelezen hebben of
willen lezen, kunnen ze dat aan hun eigen account toevoegen. Ook zijn er links te vinden naar
sites die de besproken boeken verkopen, zoals Amazon en FNAC. Halverwege juli 2017
stonden er 159 lezersrecensies op deze site over Meursault, contre-enquête. Er werden 66
lezersrecensies onderzocht. Hierdoor vielen er 93 recensies buiten het corpus; dat was een
bewuste keuze. Ten eerste bleef het corpus op deze manier behapbaar en overzichtelijk, ten
tweede werden er op deze manier recensies die te kort zijn, niet goed leesbaar zijn door
taalfouten of op andere sites geplaatst zijn eruit gefilterd. Sommige recensies bestonden
bijvoorbeeld alleen maar uit het woord ‘bien’. Er werd wel een waardeoordeel over het boek
gegeven, maar er valt bij een dergelijke recensie moeilijk te achterhalen waar dat oordeel op
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gebaseerd is. Er konden ook andere problemen zijn met de recensies. Enkele recensenten
plaatsen op Babelio een samenvatting van een recensie die ze elders hebben gepubliceerd of
ze plaatsen alleen een link. Deze recensies werden niet meegenomen in het onderzoek;
hierdoor verandert de context waarin de recensies geplaatst zijn wel degelijk. Het kon immers
zo zijn dat het blog waarnaar verwezen werd andere regels of criteria heeft voor recensies dan
Babelio of zich richt op een ander publiek.
Het is niet mogelijk om anderstalige recensies of Algerijnse kranten mee te nemen in
het onderzoek. Het bleek erg lastig om recensies uit Algerije te verkrijgen bij de
krantenredacties, Hierdoor ontstaat het risico dat een deel van de meningen over Meursault,
contre-enquête gemist gaat worden in dit onderzoek. Daarnaast zijn veel Algerijnse
(lezers)recensies geschreven in het Arabisch.

2.2

Theoretisch en methodologisch kader

Receptie-onderzoek houdt in dat er wordt gekeken naar de betrekkingen tussen een
tekst, de lezer van de tekst en de maatschappij. Zo kan er gekeken worden naar hoe een tekst
functioneert in de maatschappij.25
Dit onderzoek zal een voorbeeld zijn van empirisch receptieonderzoek. Dat houdt in
dat er wordt gekeken naar het ‘receptieve materiaal dat die lezers op de een of andere manier
geproduceerd hebben’.26 De lezers zijn mensen die nu in leven zijn en dus in de huidige tijd
reageren op het boek. Het receptiemateriaal kan bijvoorbeeld een krantenrecensie of een
wetenschappelijk artikel zijn. De focus komt in dit geval te liggen op de online
lezersrecensies. Een belangrijke naam in het receptieonderzoek is Hans Robert Jauss. Hij
werkte in de jaren 60 met Wolfgang Iser aan de receptie-esthetiek waarin de lezer een
belangrijke rol inneemt. Het was een antwoord op benaderingen waarin analyse en
interpretatie centraal staan. In deze nieuwe benadering draagt de auteur de tekst als het ware
over aan de lezer. De bijdrage van Jauss is bijvoorbeeld de term ‘verwachtingshorizon’27 De
lezer kan op basis van zijn eigen ervaringen met literatuur of een eigen ideologie bepaalde
verwachtingen of ideeën hebben over een tekst: dit wordt de verwachtingshorizon genoemd.
Wie bijvoorbeeld een thriller haalt bij de bibliotheek, verwacht dat het een spannend boek zal
zijn. Een bekende auteur die een nieuw boek publiceert, roept ook bepaalde verwachtingen
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op. Er kunnen tijdens het lezen van de tekst verwachtingen ontstaan over hoe de rest van de
tekst zal zijn. Het doorbreken van deze verwachtingen kan voor de lezer positief of negatief
zijn. De verwachtingshorizon van een lezer wordt als het ware bepaald door de ‘mindset’ van
de lezer: niet alleen leeservaring, kennis van genres en poëtica spelen een rol, normen,
waarden, ideologie en literaire opvattingen kunnen net zo bepalend zijn voor de
verwachtingshorizon. 28
Iser introduceerde het begrip ‘negativiteit’. Dat heeft niet te maken met een negatieve
waardering, maar met een open plek in de tekst waar informatie ontbreekt, de werkelijkheid
anders wordt geïnterpreteerd of er een tekst wordt geparodieerd. Er wordt met negativiteit een
beroep gedaan op de capaciteiten van de lezer om de gecommuniceerde boodschap goed te
begrijpen. De lezer moet onder andere de taal of de literaire stijlmiddelen in een tekst kunnen
begrijpen en herkennen om de tekst goed te kunnen begrijpen.29
In het geval van Meursault, contre-enquête kunnen de lezers het verloop van het boek
al een beetje voorspellen, als ze L’Etranger al hebben gelezen. Mocht de verwachtingshorizon
van de lezer dicht bij de tekst liggen, dan is het boek weinig verrassend. Als het werk
mijlenver van de verwachtingshorizon verwijderd is levert het boek juist verrassingen op en
zou het een goed boek kunnen zijn. Deze theorie gaat er van uit dat vernieuwing of verrassing
per definitie positief gewaardeerd zal worden door de lezers. Dat hoeft niet altijd zo te zijn.
Het zou kunnen dat lezers op basis van hun verwachtingshorizon een ander beeld hebben van
de Franse geschiedenis waarin de kolonisten beschaving brachten, een beeld dat Meursault,
contre-enquête omver werpt. Deze ‘verrassing’ kan dan juist confronterend zijn. Dit is echter
puur hypothetisch – uit het onderzoek moet blijken of een dergelijke situatie zich echt voor
zal doen. Daarnaast is het op websites als Babelio niet te zien wie de lezers zijn en valt hun
verwachtingshorizon moeilijk te voorspellen.
Het begrip ‘verwachtingshorizon’ is moeilijk te operationaliseren. Een recensent of
lezer maakt immers vrijwel nooit zijn verwachtingshorizon openbaar en het is dan ook veel te
kort om te bocht om te denken dat een lezer het boek zal afkeuren omdat het misschien zijn
verwachtingshorizon doorbreekt. Toch is het belangrijk om dit begrip te benoemen: misschien
dat het in sommige gevallen overduidelijk is dat de beoordeling van een boek verband houdt
met een bepaalde verwachtingshorizon. Daarnaast vindt de selectie van het boek vaak
willekeurig plaats; lezers kunnen niet alleen met het boek in aanraking komen omdat ze het
zelf kopen of lenen, maar kunnen het ook cadeau krijgen of het wordt hun aangeraden door
28
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een vriend of vriendin. Ook dit kan meespelen in de opinie van een lezer; misschien hadden
ze in de eerste instantie helemaal geen interesse in dit verhaal maar zijn ze er toevallig mee in
aanraking gekomen. Aan de andere kant hoeft een online criticus niet per se een bepaald
publiek te bedienen en staat er voor hem of haar minder op het spel als de mening niet
overeenkomt met die van het grote publiek. Een online amateurcriticus hoeft immers niet zijn
of haar eigen autoriteit te bevechten of bevestigen. Dat laatste komt ook terug in de
veldtheorie van Bourdieu: hij zag de literaire wereld als een veld, waarin iedereen zich op een
bepaalde manier tot elkaar verhoudt. De actoren in dat veld spelen als het ware onderling een
spel met elkaar, een machtsstrijd. Elke speler binnen dat veld heeft een ‘habitus’, ofwel een
sociale context waarin die speler zich bevindt. De habitus wordt beïnvloed door zaken als
opvoeding en onderwijs. Elke speler in het literaire veld bezit een vorm van kapitaal. Dat kan
letterlijk geld zijn, maar ook een meer figuurlijke vorm van kapitaal. Een speler met cultureel
kapitaal heeft bijvoorbeeld veel algemene culturele kennis, een speler met symbolisch
kapitaal heeft prestige. Wat heeft dit met (online) lezerskritiek te maken? In het spel rondom
het boek van Daoud, proberen veel mensen kapitaal of macht te vergaren. Dat heet
consecratie: het proces van waardetoekenning dat plaatsvindt onder de verschillende spelers
in het veld.De uitgeverij probeert geld te verdienen of symbolisch kapitaal, omdat ze een
belangrijk boek hebben uitgegeven. Wellicht probeerde Daoud datzelfde kapitaal te
verdienen. De lezers van het boek proberen echter ook kapitaal en macht te krijgen. De
professionele critici hebben cultureel kapitaal, zij zijn vaak hoog opgeleid en weten veel van
literatuur af. Om die positie te rechtvaardigen publiceren zij recensies die aan bepaalde
conventies gebonden zijn. Een amateurcriticus hoeft dit niet te doen, hij heeft geen cultureel,
symbolisch of economisch kapitaal te winnen.30
Lezersrecensies kunnen dus heel anders zijn dan recensies van critici, zoals
bijvoorbeeld Elke Brems aanstipte in haar onderzoek. Zij zag bij een online recensieplatform
dat vooral emotionele argumenten en samenvatting van het plot voorkwamen in
lezersrecensies, terwijl interpretatie een ondergeschoven kindje was.31 Daarnaast hebben veel
meer mensen toegang tot het internet, waardoor er een veel diverser palet aan meningen kan
ontstaan. Ook andere onderzoekers hebben zich uitgelaten over internetkritiek, zoals Jos
Joosten en Ronán McDonald. Joosten stipt aan dat (professionele) critici minder macht
hebben in de 21ste eeuw. De macht van de lezer doet er steeds meer toe. Het gaat niet alleen
meer om autoriteiten die al dan niet waarde toekennen aan een boek, het gaat ook om de
30
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macht van die autoriteiten zelf.32 Professionele critici mogen dan wel betaald worden en
aanzien hebben, in de praktijk zullen veel ‘doorsnee’ lezers zich ook wenden tot websites als
Babelio om te zien hoe andere doorsnee lezers over een boek denken. Daarmee is de macht
van een ‘autoriteit’ als een professionele criticus dus minder vanzelfsprekend geworden.
McDonald is sceptisch over de mogelijkheden van internetkritiek; het publiek zou te
snel zoeken naar bloggers met dezelfde smaak.33 Het voordeel van Babelio is dat dit niet één
blogger met één bepaalde smaak is, maar dat er op deze site juist veel meningen van
verschillende bloggers en lezers zonder blog samenkomen. Aan de andere kant zullen veel
lezers alsnog niet buiten hun eigen niche komen; wie recensies opzoekt van Meursault,
contre-enquête heeft vaak al een bepaalde smaak qua literatuur. In hoeverre deze
lezersrecensies de mening van de ‘doorsnee lezer’ of de ‘doorsnee Fransman’ laten zien, moet
dus nog blijken.
Er wordt in dit onderzoek een onderscheid gemaakt tussen de media-publieke context
van de roman en de roman-recensiecontext. De media-publieke context omvat de discussie die
gaande is in Frankrijk en Algerije over bijvoorbeeld de positie van Algerijnen of de islam in
de samenleving, de fatwa die over Daoud is uitgeroepen en de relatie tussen Daoud en Camus.
Ook wordt er dieper ingegaan op de koloniale geschiedenis, die de context vormde voor
L’Etranger. Dit wordt in hoofdstuk 3 en 4 verder uitgewerkt. De roman-recensiecontext
omvat de ontvangst van het boek, dus hoe de kranten en de lezers het boek van Daoud
bespreken en of zij daarin die publieke discussie betrekken. Dit wordt in hoofdstuk 5 verder
besproken.
Bij elke recensie wordt er gelet op uitspraken die specifiek betrekking hebben op de
discussie rondom Algerije, Frankrijk, Daoud en Camus. De termen die zijn genoemd in het
media-publieke onderzoek werden gebruikt om het receptie-onderzoek mee uit te voeren. Een
mogelijk voorbeeld hiervan is hoe het woord ‘Arabe’ wordt gebruikt. Soms worden
Algerijnen met dit begrip namelijk op één hoop gegooid met andere volken uit Noord-Afrika
en het Midden-Oosten, al dan niet onterecht.34 Dit kwam vaker terug in het onderzoek naar de
context waarin de boeken zijn verschenen, en het was daarom ook interessant om te kijken
hoe lezersrecensenten het begrip gebruikten. Alleen al het plaatsen van aanhalingstekens om
het woord ‘Arabe’ kan een verschil maken; hiermee geeft de lezer aan dat het een complexe
term is waarmee men voorzichtig moet zijn.
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Er zijn verschillende manieren mogelijk om de recensies te onderzoeken. In een
pilotstudie is het model gebruikt dat Yvette Linders en Esther op de Beek ontwikkelden om
recensies mee te analyseren. Hiermee kunnen bepaalde waardeoordelen benoemd worden die
de lezer toekent aan bepaalde eigenschappen van dit boek.35 Hoe nuttig dit model ook is, het
werkte voor dit onderzoek niet helemaal. Subtiele nuances in de beschrijvingen van de
koloniale erfenis kunnen bijvoorbeeld niet goed worden ondergebracht in dit model. Daarom
is een zelfontwikkeld model dat gebruikt werd voor de pilotstudie van de Themacursus
Europese Letterkunde sterk uitgebreid. Daarbij werden er per recensie een set vaste vragen
gesteld en beantwoord. Er is nu gekozen voor enkele centrale thema’s die naar voren kunnen
komen in de recensies en daaraan zijn subvragen opgehangen die per recensie beantwoord
kunnen worden. Dit leverde het volgende analysemodel op:
Categorie ‘boek’
-

Wordt er een samenvatting van het boek gegeven?

-

Welke gebeurtenissen uit het boek worden er beschreven?

-

Wordt L’Étranger ook samengevat? Welke gebeurtenissen daaruit worden
beschreven?

-

Wordt het boek positief of negatief beoordeeld?

-

Wordt er een lijn getrokken tussen de boeken en de postkoloniale kritiek?

Categorie ‘islam’
-

Wordt de islamkritiek van Daoud genoemd? Hoe wordt het beschreven?

-

Wordt de islamkritiek in het boek genoemd? Hoe wordt het beschreven?

-

Hoe wordt de islamkritiek beoordeeld?

-

Wordt er een lijn getrokken tussen de islamkritiek en de actualiteit?

Categorie ‘Arabe’
-

Hoe wordt het woord gebruikt? In welke context?

-

Met of zonder aanhalingstekens?

-

Hoe wordt de Ander gedefinieerd? Is dat de ‘Arabe’?

Categorie ‘Posture’ en ‘imago’
-

Hoe worden Camus en Daoud beschreven?

o

Camus als literaire grootheid of koloniale (rijkere) blanke? Filosoof of schrijver?

o

Daoud als dissident, als buitenlander?
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-

Hoe wordt beschreven hoe Camus en Daoud zichzelf zien? Worden hun

mediaoptredens vermeld?
-

Wordt er een lijn getrokken tussen deze auteurs en de actualiteit?

Categorie ‘personages’
-

Welke personages worden er beschreven?

-

Waarop worden deze personages beoordeeld? Hoe worden zij beoordeeld?

Categorie ‘taal’
-

Hoe wordt het taalgebruik/schrijfstijl van Daoud beoordeeld?

-

Wordt de bijzondere positie van het Frans benoemd? Bijvoorbeeld het feit dat Frans

niet de moedertaal van Daoud is?
Categorie ‘geschiedenis’
-

Wordt het koloniale verleden benoemd?

-

Welke aspecten van het koloniale verleden worden benoemd?

-

Wordt er aandacht besteed aan hoe Frankrijk anno nu omgaat met die koloniale

erfenis?
-

Hoeveel % van het aantal woorden van de recensie wordt besteed aan de koloniale

erfenis?
-

In hoeverre strookt het beeld dat Daoud schetst van de Onafhankelijkheidsstrijd en de

koloniale tijd met het beeld dat de lezers hebben?
Categorie ‘overig’
-

Wordt er gesproken over de positie van niet-Franse Franstalige schrijvers in Frankrijk?

-

Geeft de lezer aan waarom zij het boek wilde lezen of heeft gekozen?

2.3

Hypothese

De hypothese is dat de publieke discussie in Frankrijk of Algerije wel gereflecteerd zou
worden in de lezersrecensies. De verteller in Meursault, contre-enquête doet immers
uitspraken die rechtstreeks betrekking zouden kunnen hebben op thema’s uit die discussie,
zoals identiteit:

Arabier. Weet je, ik heb me nooit Arabier gevoeld. Zoals ook het negerdom
alleen bestaat in de blik van de blanke.36
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In dit citaat twijfelt Haroen aan zijn ‘Arabische’ identiteit. De westerse kolonisten gooiden
verschillende bevolkingsgroepen op één hoop, onder de verzamelnaam ‘Arabieren’. Haroun
kan zich daar niet in vinden: hij heeft het gevoel dat hij helemaal niet voldoet aan het beeld
dat de westerlingen van de Arabieren hebben. Daarnaast stipt hij aan hoe blanken denken over
andere huidskleuren. Net zoals Noord-Afrikanen worden ook alle zwarten onterecht gezien
als hetzelfde soort mensen: zwarten vallen volgens de blanken blijkbaar onder het
‘negerdom’. In dit soort generalisaties gaan westerlingen compleet voorbij aan de
verschillende stammen en culturen die er onder niet-westerse volken te vinden zijn. Het
verschil tussen de westerse en de niet-westerse wereld, discriminatie en religie worden
vandaag de dag nog steeds veel besproken. De geschiedenis die wordt aangehaald in
Meursault, contre-enquête is voor de Fransen en Algerijnen een zeer actuele kwestie. De
islamitische FLN (Front de Libération Nationale), waarover Daoud zich kritisch uitlaat, is nog
steeds een politieke partij in Algerije. De burgeroorlog in Algerije (1991-1998) staat ook nog
in het geheugen gegrift van de inwoners in Algerije.37 Al deze ontwikkelingen in het verleden
en in het heden kunnen een rol spelen in de ontvangst van het boek. Daoud heeft zelf
naderhand ook commentaar gegeven op de ontvangst van zijn boek:

Nous avons demandé à Kamel Daoud comment il a vécu la réception de son
livre en Algérie et en France. Chaque fois qu’il a présenté son texte dans un
librairie algérienne, m’a-t-il dit, il s’amusait à étiqueter dans la salle juges,
procureurs, et avocats de la défense : « les Algériens font toujours un procès à
Camus. » Tandis qu’en France, après la publication par Actes Sud, beaucoup
de journalistes, de lecteurs, voulaient savoir plutôt pourquoi il avait écrit un
roman en partant de l’Etranger et, avec un brin de condescendance, ce qui lui
donnait le droit de frôler l’œuvre du grand écrivain. L’audace, pour les lecteurs
français et algériens, n’est pas la même.38

Uit het bovenstaande citaat uit het interview dat Alice Kaplan met Daoud hield, merkt Daoud
op dat Algerijnen nog steeds enigszins vijandig tegenover Camus kunnen staan, terwijl de
Fransen graag willen weten waarom Daoud een roman schreef met L’Étranger als
vertrekpunt. Sommige Algerijnen hebben moeite met Camus: door de jarenlange overheersing
door de Fransen zijn bij een deel van de Algerijnen anti-Franse sentimenten ontstaan. Camus
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hoort volgens de hen bij ‘de vijand’, de Fransen dus. Daarom benoemt Daoud dat de
Algerijnen als het ware nog steeds een proces voeren tegen Camus: ook al is hij geboren in
Algerijen, zijn ouders waren Fransen, Camus was een Fransman en dat maakte Camus de
vijand of de overheerser. In tegenstelling tot de Algerijnen, vragen de Fransen zich af waar
Daoud het recht vandaan haalt om zo dicht tot het oeuvre van een groot schrijver te komen.
Zij zien het alsof Daoud een krachtmeting aangaat met Camus. Daoud neemt in zijn boek niet
alleen een loopje met de tekst van Camus, maar ook met de status van Camus: Haroun uit
soms een bepaalde woede over hoe succesvol ‘jouw schrijver’ is geworden met het verhaal
over zijn vermoorde broer.
‘Het verhaal is geschreven door een lijk, niet door een schrijver. (…) Ondertussen is
mijn broer vergaan en werd het boek succesvol. En dus heeft daarna iedereen alles
gedaan om te bewijzen dat er helemaal geen sprake was van moord, alleen van een
zonnesteek.’39

De ambigue positie van Camus hangt samen met het koloniale verleden van Frankrijk, dus
wellicht komt die context ook naar voren in de recensies. De positie van Camus wordt in het
volgende hoofdstuk verder besproken. Terwijl volgens Daoud de Fransen vinden dat hij een
op een neerbuigende manier omgaat met Camus, heeft Daoud eigenlijk een heel moderne,
progressieve manier van denken die behoorlijk goed aansluit bij Camus. Waar de Fransen
Daoud dus zouden kunnen verwijten dat hij te anti-Frans is en de spot drijft met hun literaire
held Camus, kunnen de Algerijnen juist denken dat dat Daoud ‘heult met de vijand’ door een
eerbetoon te schrijven aan een Franse auteur en moderne opvattingen heeft, die misschien wel
geïnspireerd zijn door het Franse verlichtingsdenken.
Een andere reden om te denken dat deze discussie terug te zien zou zijn in de
recensies, komt door de manier waarop Daoud zichzelf profileert. Hij heeft zichzelf het Frans
aangeleerd, omdat hij een voorstander is van talige diversiteit: geen enkele taal zou mensen
moeten koloniseren. Daoud is van mening dat niet alleen het Frans de taal van de kolonisator
is, maar ook het Arabisch. Het Arabisch is immers de taal van de islam en de meest geproken
taal van Algerije. Daouds ‘eigen taal, het Djazairi, is daardoor in de verdringing geraakt. Dit
gaf hij onder andere aan in een interview met Le Figaro:
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La langue arabe est piégée par le sacré, par les idéologies dominantes. On a fétichisé,
politisé, idéologisé cette langue. » Même s'il reconnaît que la langue arabe n'a pas
toujours été ce qu'elle est devenue, le français reste pour lui la langue de la liberté. Et
celle qui l'a couronné.40

Daoud geeft aan dat zijn land heel divers is, en dat de diversiteit bewaard moet blijven. Taal is
ook een manier om macht uit te oefenen, en hoe meer talen iemand spreekt, hoe beter hij
zowel met de actualiteit als de geschiedenis de strijd aan kan gaan.41 Daarnaast heeft hij zich
kritisch uitgelaten over de positie van de islam in Algerije. Uiteindelijk stopte hij met de
journalistiek om zich te richten op het schrijverschap.42 Door zijn uitlatingen, afkomst en de
taal die hij spreekt lijkt Daoud boven de hokjes ‘Fransman’ of ‘Algerijn’ uit te willen stijgen
en neemt hij een positie in die geen van beide is.43 De auteur van de roman is dus zelf een
onderdeel van de publieke discussie geworden en daarom zou dat terug kunnen komen in de
receptie van het boek..
Ten slotte zijn veel Franse lezers waarschijnlijk al bekend met de koloniale
geschiedenis. Misschien op een manier zoals in de Status Quaestionis benoemd is – een
geschiedenis waarin het koloniale optreden van de Fransen wordt gerechtvaardigd of
verdoezeld – of misschien weten de lezers juist al van het gewelddadige optreden en zien zij
dat bevestigd in de roman. Mocht de lezer niks weten van de koloniale geschiedenis, dan zou
hij mogelijk verrast of geconfronteerd worden met de feiten zoals Daoud ze voorstelt in zijn
roman. In al deze gevallen zouden de lezers wel in aanraking komen met de (post)koloniale
inhoud van het boek, daarom was het ook interessant om uit te zoeken hoe zij daarop zouden
reageren. In de publieke discussie komen veel extreme standpunten naar voren: Algerijnen
zouden anti-Frans zijn, Fransen zouden beschermen hun cultuur liever tegen inmenging van
bijvoorbeeld een Algerijnse auteur, ze raken beledigd door hoe Daoud Camus uitdaagt of
Daoud is met zijn progressieve standpunten juist te anti-Algerijns. Er wordt uitgezocht of
deze extreme opvattingen bij de professionals of bij de amateurs terugkomen.
De recensies die onderzocht werden kwamen vooral van lezers en werden afgezet
tegen de overwegend positieve recensies van professionals. Dit zou ook voor verschillen
kunnen zorgen.. Professionals werken immers met redacteuren die hen controleren, hebben
weinig tijd om een recensie te schrijven, zitten vast aan een maximaal aantal woorden en
40
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worden soms ook beïnvloed door andere recensenten. Lezers die bijvoorbeeld voor Babelio
schrijven hoeven echter aan niemand verantwoording af te leggen, hebben meer tijd om een
boek te lezen, hoeven niet zichzelf als ‘belezen’ criticus te bewijzen en ze kunnen een
recensie zo lang of kort maken als zij zelf willen. Iemand die het boek met veel bombarie de
grond in wil schrijven of juist de hemel in wil prijzen, kan dit dus beter doen op het internet:
daar is veel minder controle op de mensen die er recensies plaatsen. Daarnaast kunnen de
argumenten die gebruikt worden om het boek te beoordelen sterk verschillen en is het maar de
vraag of professionals en amateurs hun mening echt duidelijk laten merken, of eerder een
verkapte samenvatting of interpretatie geven.44 Aan de andere kant is Babelio een website
over boeken, geen politiek discussieforum. Het is dus de vraag hoe ver lezers willen gaan in
het geven van hun mening op een website die voornamelijk aandacht besteedt aan boeken. De
amateurcriticus heeft ook geen verplichting om een recensie te schrijven. De professional
krijgt het boek voorgeschoteld en moet er een recensie over schrijven, of hij het boek nou
goed vindt of niet. De amateurcriticus heeft echter geen verplichting om het boek te
recenseren en is wellicht minder geneigd om een recensie te schrijven als hij het boek niet
goed vindt. Dit zou dus ervoor kunnen zorgen dat er vooral positieve recensies op Babelio.fr
staan. Er is ook een verschil tussen hoe er wordt omgegaan met de discussies. Professionals
zullen zich niet snel mengen in de politieke discussie die rondom (de context van) het boek
wordt gevoerd; zij zullen zich eerder beperken tot het recenseren van het boek en hooguit een
beschrijving geven van de discussie. Een amateurcriticus heeft echter geen redactie achter
zich staan en hoeft zich minder te verantwoorden; zij zouden zich ook echt in de discussie
kunnen mengen. Hierboven is uitgelegd dat Babelio misschien niet de juiste plek is om
politieke discussies te voeren, maar met de mogelijkheid dát het gebeurt moet wel rekening
gehouden worden. De hypothese is dat professionele recensenten meer aandacht besteden aan
interpretatie en hun mening over het boek genuanceerd verwoorden. De online
amateurrecensenten zullen waarschijnlijk eerder een uitgebreide samenvatting geven en hun
mening over het boek veel scherper formuleren.
In het volgende hoofdstuk wordt besproken hoe de grote Franse auteur Camus een
plaats kreeg in het koloniale Algerije. Er wordt uiteengezet hoe koloniaal Algerije eruitzag,
hoe de dekolonisatie verliep en welke rol Camus daarin speelde.
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Hoofdstuk 3
3.1

Camus in context en receptie

Een beknopte geschiedenis van koloniaal Algerije

In 1830 vielen de Fransen Algerije binnen. Deze invasie rechtvaardigden zij door te zeggen
dat het hun nationale verantwoordelijkheid was om de ‘barbaren’ in Algerije beschaving bij te
brengen.45 Zij namen niet alleen de rechten van de bevolking af, maar ook de grond en deels
de cultuur. In een land waarin het grootste deel van de bevolking moslim was werden de
velden met tarwe en graan deels vervangen door extra wijngaarden. Het planten van meer
wijngaarden was niet alleen tegenstrijdig voor de islam, maar ook een serieuze bedreiging
voor de voedselvoorziening. Dit verslechterde de situatie in Algerije, waardoor later veel
Algerijnen hun geluk in Europa zochten. In Frankrijk namen zij de baantjes die de Fransen
zelf niet wilden hebben, om hun familie in hun thuisland te kunnen voeden. In Frankrijk
werden de Algerijnen geconfronteerd met discriminatie en soms ook mishandeling. Doordat
Arabisch als een tweede vreemde taal werd gezien in Algerije, had halverwege de jaren vijftig
ongeveer negentig procent van de bevolking nog steeds amper onderwijs gehad. Het kleine
deel van de Algerijnen dat wél kon lezen en intellectuele ambities had, ging schrijven in het
Frans en probeerde zo veel mogelijk de Franse cultuur in hun literatuur te integreren om te
bewijzen dat ze wel degelijk de Franse taal goed beheersten. Na de jaren vijftig begonnen
steeds meer schrijvers zich juist actief te verzetten door te schrijven over de problemen die de
Franstalige Algerijnse elite opleverde, maar ook over de gruwelen van de
onafhankelijkheidsoorlog.46
In 1834 werd Algerije ‘erkend’ als Frans bezit door de Fransen zelf. Zij zagen het als
hun plicht om Algerije te bezitten om zo hun macht aan de wereld te tonen. Dit opende de
poorten voor Europese migranten naar Algerije, die bekend kwamen te staan als pieds-noirs.
Dit waren niet uitsluitend Fransen, sterker nog, het was een zeer diverse mix van Europese
nationaliteiten. Ondanks hun verscheidenheid in achtergronden hadden ze samen meer
privileges gekregen van de kolonisten, waardoor ze als één groep werden gezien. De piedsnoirs probeerden hun nieuwe identiteit in Algerije krampachtig vast te houden. Ze gingen de
inheemse bevolking niet alleen als ‘anders’ zien, maar ook als ‘inferieur’. Dit verklaart
bijvoorbeeld ook de houding van Meursault, die zonder ergens over na te denken een Arabier
neerschiet.47 In de geschiedschrijving is de verhouding tussen Fransen en Algerijnen vaak
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geproblematiseerd. Pierre Nora beschreef in 1961 in het boek Les Français d’Algérie de
verhouding tussen de Fransen en de Algerijnen. Hij maakt een onderscheid tussen drie
groepen: de Fransen, de Fransen in Algerije en de Arabieren. De Arabieren zijn de Algerijnen
van Noord-Afrikaanse afkomst, de Fransen in Algerije zijn van Franse afkomst. Volgens Nora
delen de laatste twee groepen zo veel dat het verschil tussen de Fransen in Algerije en de
Fransen in Frankrijk eigenlijk veel groter is. De ‘pied-noirs’, de Europese migranten, waren in
Algerije vaak een elitegroep, maar werden in Frankrijk juist gezien als een lagere klasse. Het
is interessant dat een Franse historicus als Pierre Nora de Algerijnen ‘Arabieren’ noemt: dit is
precies waarop het personage Haroen uit Meursault, contre-enquête kritiek heeft.48
‘Arabieren’ is immers de verzamelnaam die werd gebruikt voor kolonisten om alles wat nietEuropees was te beschrijven, terwijl een personage als Haroen uitlegt dat hij zichzelf
helemaal geen Arabier vindt.49
3.2

De dekolonisatie en de weg naar de democratie

Het verzet tegen de Franse kolonisatie hing samen met de islam volgens Sebastian.50 Deze
religie leverde als het ware een (culturele) identiteit waardoor mensen verenigd werden en
samen gingen strijden tegen de Franse overheersing. Het salafisme vormde de basis voor de
islamistische bewegingen. Hierdoor werden juist de Islamistische bewegingen het meest
kritisch op het koloniale regime. Het werkte twee kanten uit: de Algerijnen kregen Frans
burgerschap (binnen de islamitische wet en gewoonten) van het koloniale regime. De
kolonisten erkenden dus ook de islamitische identiteit van de Algerijnen.51
Algerijnen hadden een ambivalente verhouding met de Fransen. Zij zagen de Fransen
niet alleen als onderdrukkers, maar sommigen zagen ook dat de Fransen een eigen
geschiedenis en cultuur hadden. De (revolutionaire) geschiedenis van Frankrijk vormde ook
een inspiratiebron voor de onafhankelijkheidsbeweging in Algerije. Deze ambivalente relatie
bestaat nog steeds.
De onafhankelijkheidsoorlog begon in november 1954, toen het Front de Libération
Nationale (FLN) de oorlog verklaarde aan de Franse machthebbers. De FLN was een
islamistisch geïnspireerde onafhankelijkheidsbeweging. Na een bloedige oorlog werd in 1962
de republiek Algerije uitgeroepen. Hiermee was echter niet de rust wedergekeerd in het land:
halverwege de jaren zestig volgde er een militaire staatsgreep. In 1976, tien jaar na de
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staatsgreep, kwam er een nieuwe grondwet. Hierdoor werd de staat nog minder democratisch:
alleen de FLN mocht meedoen aan de verkiezingen.52 De overwinning van de FLN zorgde
voor een groeiende invloed van de islam in Algerije; naar de letter was het een seculiere staat
maar in de praktijk hadden de moslims een grote invloed. Niet iedereen was daar even
tevreden mee en er volgden protesten; de invloed van de islam was niet het grootste probleem
en het ging economisch ook niet goed met Algerije. Omstreeks 1988 waren er daarom veel
rellen in het land. Er ontstond een nieuwe beweging, het Front Islamique de Salut (FIS). Dit
was kortweg een samenraapsel van de overige islamitische bewegingen die het beleid van de
FLN niet goedkeurden. Terwijl de FLN meer een voorstander was van een seculiere staat met
ruimte voor islamitische invloeden, wilden de aanhangers van de FIS een staat die gebouwd
zou zijn op de beginselen van de sharia. In religieus en cultureel opzicht moest de Koran
leidend zijn, economisch gezien was volgens hen een vrijemarkteconomie wenselijk.53
Ondertussen werd er een nieuwe grondwet ingevoerd, waardoor er een
meerpartijenstelsel kwam. FIS werd de eerste islamistische beweging die deelnam in een
democratische verkiezing en die de eerste ronde won.54 Doordat het gedachtegoed van FIS zo
sterk was geïnspireerd op de Koran, deden zij tijdens de verkiezingen uitspraken als ‘een stem
tegen FIS is een stem tegen Allah’.55 Door hun formuleringen tijdens de verkiezingen werd
het onduidelijk wie zij nou verantwoordelijk hielden voor het welbevinden van Algerije: het
FIS zelf, of het geloof. De regering vreesde dat als het FIS de tweede ronde zou winnen, de
democratie en de scheiding tussen religie en staat in gevaar zouden zijn. Daarom werd de
tweede verkiezingsronde geannuleerd. Dit was de voedingsbodem voor een militaire
staatsgreep in 1992. Er werden duizenden aanhangers van het FIS gearresteerd. Dit
inspireerde andere islamitische groeperingen om de wapens op te pakken. Van 1992-2000
volgde een bloedige burgeroorlog tussen de regering, het leger en de islamitische
groeperingen die de regering omver probeerden te werpen. Er zijn waarschijnlijk rond de
100000 doden gevallen in deze oorlog. Toen de islamitische guerillabeweging in de tweede
helft van de jaren 90 minder krachtig werd, kon president Bouteflika gekozen worden. Hij
verleende amnestie aan veel islamistische strijders. Daarna eindigde ook de oorlog.56
Ondertussen is er een Algerije een sterk intellectueel klimaat ontstaan: er gaan sinds de
dekolonisatie steeds meer jongeren naar school en het aantal universiteiten is sterk
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toegenomen. Helaas is er ook een sterke werkloosheid en hebben veel jongeren een sombere
toekomstvisie. Hierdoor is er veel onrust in het land: veel machthebbers zijn hier (te)
onverschillig over geweest, waardoor er vaak demonstraties zijn. 57
De onrust die gepaard ging met de dekolonisatie in Algerije sloeg ook over naar
Frankrijk. Het bekendste voorbeeld hiervan is het bloedbad in Parijs van 1961. Op 17 oktober
1961 vond er een demonstratie plaats onder de Algerijnen die in Frankrijk woonden; ze
protesteerden tegen een avondklok. Deze vreedzame demonstratie werd gewelddadig
neergeslagen door de Franse politie. Uiteindelijk stierven er tweehonderd Algerijnen; in veel
bronnen zijn verschillende verhalen te vinden hoe deze mensen om het leven kwamen. De
Algerijnen werden door de politie tijdens hun demonstratie de Seine in gedreven, of hun
lichamen werden achteraf in de Seine gegooid. In de jaren 90 werd de verantwoordelijke,
politiechef Maurice Papon, pas berecht voor misdaden tegen de mensheid. Er liep al een
onderzoek naar Papon omdat hij in de Tweede Wereldoorlog heeft bijgedragen aan de
deportatie van 1600 Joden. Dit werd de Affaire Papon genoemd. Door dit onderzoek kwam
ook naar boven dat hij verantwoordelijk was voor de dood van de Algerijnse demonstranten.58
De uitkomst van de affaire Papon laat zien dat de dekolonisatie niet alleen in Algerije maar
ook in Frankrijk sporen achterliet.
3.3

Camus: Algerijn of Fransman?

Alice Kaplan heeft zich in zowel Camus als Daoud veel verdiept. Zij schreef het boek
Looking for the Outsider, waarin zij een achtergrond schetst bij de ontwikkeling van Camus
en de totstandkoming van L’Étranger. Camus groeide op in Algerije, in Belcourt. Het was een
gemengde buurt, waarin hij de positie innam van een pied-noir: hij was dan wel een blanke
Europeaan met de daarbij behorende privileges in een kolonie, maar hij was geen rijke
koloniale machthebber. Hij groeide op bij zijn moeder en zijn oom.
De buurt Belcourt was zelfs relatief arm.59 Toch wist Camus aan die omgeving te
ontsnappen; zijn talent werd opgemerkt en hij kon snel aan de slag in de journalistiek. Hij
werkte onder andere bij de krant Alger-Républicain. Voor zijn werk was hij erg kritisch; de
‘harteloze’ politiek van de koloniale overheid moest er in zijn stukken aan geloven.60 Hij
woonde veel rechtszaken bij waarbij de indigènes, moslims geboren in Algerije, het onderspit
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moesten delven terwijl dat vaak onterecht was.61 Dit vormde ook de inspiratie voor de
rechtszaak aan het einde van L’Étranger, waarbij de moord van de Arabier ondergesneeuwd
raakt door de onverschillige reactie van Meursault op de dood van zijn moeder. Toch stond
Camus niet per definitie aan de kant van de Algerijnen:

Even though Camus was appalled by colonial violence and deeply hostile to
government policy, his point of view throughout the 1930’s was French, and he saw
his duty as a social critic to strengthen French humanistic values.62
Daarnaast was L’Étranger een filosofische reflectie op de gevolgen van geweld en onrecht in
een algemenere zin. De houding van Meursault en de koele eerste hoofdstukken van de roman
passen bij de verveling, het gevoel van afsluiting en de angst die Camus voelde tijdens de
Tweede Wereldoorlog.63 Ook na de oorlog bleef hij schrijven over onrecht; het ging voor hem
niet alleen om het Franse oorlogstrauma, maar hij deed bijvoorbeeld ook verslag van een
bloedbad in Algerije. De Franse koloniale overheid had islamitische oorlogsveteranen
afgeslacht.64 Zoals deze voorbeelden laten zien, is Camus lastig te plaatsen. Hij verplaatste
zich zowel in de Fransen als in de Algerijnen en viel niet bij een van de twee ‘kampen’ in te
delen. Camus streed niet tegen Fransen of Algerijnen, Camus voerde een gevecht om een
einde te maken aan geweld en onrecht. Hij wilde dat er een dialoog ontstond over de
landsgrenzen heen, dat er een einde zou komen aan de doodsstraf en hij prees de Fransen die
wilden ‘sterven voor de waarheid’.65 Camus kreeg later verwijten van Sartre omdat hij de
Algerijnse onafhankelijkheid niet steunde; deze houding past perfect bij de middenpositie die
hij wilde innemen.66 Er is één bloedbad dat Camus niet heeft gezien: hij stierf vóórdat de
Algerijnse Onafhankelijkheidsoorlog voorbij was. De gevolgen daarvan heeft hij niet kunnen
zien.67
Volgens Kaplan verdeelde Camus Algerije in een land verdeeld met twee soorten
mensen, de colons en de Arabes. Hij noemde Algerijnen dus ook Arabieren. De Franse
overheersing was niet alleen noodzakelijk, het zou ook een vooruitgang betekenen voor de
Algerijnen. Zij zouden zich beter kunnen ontwikkelen en op die manier net zo welvarend en
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ontwikkeld kunnen worden als de Fransen. In de visie van Camus hadden de Fransen
misschien meer capaciteiten om het land te besturen, maar waren zij in andere opzichten niet
beter dan de Algerijnen. Daarom vond hij dat de Algerijnen dezelfde rechten moesten krijgen
als de Fransen. Hij benadrukte de overeenkomsten tussen de Fransen en de Algerijnen, in
plaats van de verschillen. De meeste Fransen die in de tijd van Camus leefden waren volgens
hem niet verantwoordelijk voor de ellende van de Algerijnen; het waren gewone mensen met
een baan. Tevens was hun levensstandaard in Algerije lager dan in Frankrijk.68 Camus werd
zowel vanuit de Franse als de Algerijnse hoek vaak beticht van hypocrisie.69 Hij was immers
tegen de Duitse bezetting van Frankrijk en de Russische onderdrukking van Hongarije, terwijl
hij de Franse overheersing in Algerije probeerde te rechtvaardigen.70 Daarnaast was Camus
een fel tegenstander van de doodstraf. In 1957, toen hij zijn Nobelprijs voor de Literatuur
toegekend kreeg, overwoog de Franse overheid om de guillotine weer van stal te halen om
enkele FLN-kopstukken te straffen. Camus beschreef de doodstraf als ‘an insult to humanity
that disgraced France and was part of its arsenal of repression’.71 Hierdoor veranderde zijn
mening wel degelijk: de combinatie van de doodstraf met de steeds verder uitbreidende macht
van de Fransen in Algerije was volgens Camus een gevaar voor de moderne Europese
beschaving. De doodstraf zorgde tevens voor het risico dat er een onschuldig persoon werd
geëxecuteerd. Om de beschaving veilig te stellen, moesten mensen kritischer worden over de
staat en in opstand komen. Dit idee komt ook terug in zijn werk L’homme révolté (1951). In
een goddeloze wereld staan het leven en de vrijheid van het individu centraal, afgezet tegen
de grenzen van wat menselijk is. Zowel de praktijken van de Franse overheersers als van de
FLN strookten niet met die opvatting. Beide kanten van de strijd veroordeelde hij.72 In de
praktijk hielp Camus advocaten waarvan de cliënten veroordeeld waren tot de doodstraf.73
Aan de andere kant begon Camus ook de Europese zaak sterker te verdedigen in Algerije. Hij
vond dat de Fransen niet eens moesten onderhandelen met de FLN toen de
onafhankelijkheidsstrijd uitbrak. Er zouden dan meer dan een miljoen Europeanen uit het land
gezet worden, Frankrijk zou een enorme vernedering moeten doorstaan en Algerije zou
achterblijven onder het juk van de meedogenloze militaire leiders van de opstand.74
Was Camus een
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pied-noir die – door zijn afkeuring van dekolonisatie – probeerde te voorkomen dat hij zijn
geboorteland Algerije zou verliezen? Amy Hubbell vindt Camus geen echte pied-noir: in
1940 vertrok hij vanuit Algerije naar Frankrijk, ver voordat de onafhankelijkheidsoorlog zou
beginnen. Hij stierf in 1960, voordat Algerije onafhankelijk werd. Toch was zijn thuisland
belangrijk voor zijn werk.75
Ook al noemt Daoud Camus ‘jouw schrijver’, bovenstaande informatie laat zien dat
Camus niet zonder meer de kant van Frankrijk koos. Camus blijkt noch pied-noir, noch
Algerijn, noch Fransman te zijn. In het volgende hoofdstuk wordt beschreven hoe de
koloniale tijd wordt herinnerd in Frankrijk, hoe Daoud omgaat met het boek van Camus en
hoe Meursault, contre-enquête in het algemeen is ontvangen. Deze zaken zijn ook belangrijk
voor de verwachtingshorizon van de amateurcriticus: op basis van de ontvangst van het boek
door de media, de kennis van koloniaal Frankrijk en het beeld dat de lezer van Camus heeft
kan er al een beeld ontstaan van Meursault, contre-enquête voordat hij überhaupt aan het boek
is begonnen.
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Hoofdstuk 4
4.1

Daoud in context en receptie

De koloniale herinnering in Frankrijk

Om Daouds boek te begrijpen, inclusief alle media-aandacht die hij kreeg, is het belangrijk
om niet alleen het verleden maar ook het heden te begrijpen. Hoe wordt de koloniale tijd
herinnerd in Frankrijk?
Tussen de twee wereldoorlogen in werd in de Franse schoolboeken vooral beschreven
hoe goed de kolonisatie voor Algerije is geweest, bleek uit een onderzoek van Manuela
Semidei.76 Dankzij de Fransen was er vrede in Algerije en zij zorgden voor ziekenhuizen en
onderwijs voor de Algerijnen. Van geweld werd amper gesproken in die schoolboeken: als het
al werd beschreven, werd het geweld neergezet als een noodzakelijke maatregel om de
Algerijnen in toom te houden. Zij waren bevangen door religieuze ijver en de neiging tot
plunderen, dat moesten de Fransen wel de kop indrukken.77 De vraag is of in de jaren na de
kolonisatie het beeld van de koloniale tijd in Frankrijk is veranderd. De
onafhankelijkheidsstrijd vond niet alleen plaats in Algerije, maar ook op Frans grondgebied.
Vanaf 1958 streed de FLN ook in Frankrijk voor de onafhankelijkheid en teisterden zij met
name Parijs met aanslagen. Het doden van Franse politiemannen was hun antwoord op het
koloniale geweld van de Fransen.78 In de jaren na de onafhankelijkheid tot het begin van de
jaren 80 waren de Fransen vooral druk bezig met het ‘vergeten’ van de oorlog en hun lange
aanwezigheid in Algerije. De wreedheden van de oorlog werden niet besproken, de oorlog
werd weggezet als een ‘conflict’ of de schuld ervan werd neergelegd bij de Algerijnen. De
Fransen spraken dus liever niet over deze vernedering. De Algerijnen stopten de herinnering
aan de dekolonisatie juist niet weg: het rechtvaardigde het bestaan van hun eigen,
onafhankelijke republiek.79 Terwijl de Fransen druk bezig waren met het wegstoppen van hun
koloniale geschiedenis, leefden veel immigranten uit de Maghreb in armoedige
omstandigheden in Frankrijk. De Franse overheid dacht dat zij na de
onafhankelijkheidsoorlog terug zouden gaan naar Algerije, maar dat was niet het geval. De
harkis, Algerijnen die aan de kant van Frankrijk vochten in de onafhankelijkheidsstrijd,
werden aan hun lot overgelaten. Dit droeg bij aan het ontstaan van banlieus, de buitenwijken
van grote steden die erg arm en onveilig waren. In 1985 wonnen rechtse partijen de
verkiezingen: er werden hardere maatregelen getroffen in de banlieus. In de praktijk
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betekende dit dat het politiegeweld tegenover immigranten verergde.80 Rondom 1999 werd
het ‘conflict’ eindelijk erkend als een oorlog door de Franse Nationale Vergadering, om aan
de vraag van Franse Algerijnen te voldoen. Veel van deze pieds-noirs waren immers geboren
in Algerije, en tot de onafhankelijkheid hadden zij nog nooit voet gezet in Frankrijk. Het
ontkennen van de kolonisatie van Algerije zorgde er dus ook voor dat de geschiedenis van de
pieds-noirs, ofwel de Fransen, werd ontkend.81 De grootste verandering ontstond rondom
2005, toen wettelijk vastgelegd werd dat Franse leraren les moesten geven over de positieve
kanten van kolonisatie. Deze wetswijziging leverde veel protest op in Frankrijk, dus werd
naderhand weer teruggetrokken. In 2010 blijkt uit een interview uit Paris Match dat de oorlog
nog steeds een taboe was: de oorlog eindigde niet met een consensus onder de Fransen of een
betere band met Algerije. De oorlog die de Fransen kennen is een andere versie van de oorlog
die in Algerije heeft gewoed.82 Op 22 oktober 2017 verscheen een artikel in The Washington
Post waarin James McAuley beschrijft hoe in 1961 de Algerijnen werden vermoord door
politieagenten als onderdeel van de in Frankrijk uitgeroepen noodtoestand. Anno 2017 maakte
Emannuel Macron van die noodtoestand een wet, met enkele kleine aanpassingen. Dit wekte
pijnlijke herinneringen op bij de Arabische en islamitische immigranten in Frankrijk.In
principe was er geen directe link tussen de uitgeroepen noodtoestand en het bloedbad van
1961, maar de noodtoestand gaf poitiecommissaris Papon toen net genoeg vrijheden om de
tragedie te laten plaatsvinden. Yasser Louati, een Franse mensenrechtenactivist, geeft in het
artikel aan dat de antiterrorismemaatregelen van Macron vooral laten zien dat in 2017 het
leven van de immigranten nog altijd minder wordt gewaardeerd. Zelfs Macrons voorganger,
François Hollande, wist in 2012 de stilte te doorbreken door de affaire Papon te erkennen als
bloedbad. Veel moslims, Arabieren en Afrikanen zagen tijdens de verkiezingen in Macron
iemand die de lijn van Hollande kon doorzetten, iemand die tegenwicht kon bieden aan
Marine le Pen van Front National, maar doordat Macron de politie juist meer vrijheden gaf in
de strijd tegen het terrorisme vrezen de immigranten voor hun eigen veiligheid.83 Ofwel:
minstens vijftig jaar na de onafhankelijkheid hebben Algerijnen die in Frankrijk wonen het
gevoel dat de Fransen nog steeds niet hebben geleerd van hun eigen geschiedenis. Aan de
andere kant vaart Macron een progressievere koers dan zijn voorgangers: hij is de eerste
Franse president die de kolonisatie een ‘misdaad tegen de mensheid’ noemt en hij probeert de
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Frans-Afrikaanse relaties juist te verbeteren.84

De Fransen bewustmaken

van het koloniale verleden wordt door Amy Hubbell vergeleken met een werk van Albert
Camus: Le mythe de Sisyphe. De pieds-noirs proberen hun eigen geschiedenis in Frankrijk te
herstellen door deze als het ware de berg op te rollen, maar het is een zinloze taak omdat de
Fransen er niet voor open staan. De zware rots die de koloniale geschiedenis heet rolt weer
terug naar beneden. 85

Het verlies van Algerije wordt vaak in

concretere termen en metaforen uitgedrukt. Zo wordt het verhaal van de pieds-noirs die door
de zware geschiedenis amper terug kunnen gaan naar hun geboorteland vergeleken met
fantoompijn. De pieds-noirs voelen een pijn van iets dat eigenlijk is gewist uit de
geschiedenis.86 In L’Etranger komt deze fantoompijn ook voorbij. Meursault belandt aan het
einde van het verhaal in de gevangenis. Hierin is hij afgesloten van Algerije. Hij denkt terug
aan zijn appartement en de straten van Algiers wanneer hij vastzit: vooral de zomerse
avondlucht, de warmte, de geuren en de zomerjurken van Marie staan hem bij. Diezelfde
zomer zorgt er echter ook voor dat hij een Arabier vermoordt. Hij is immers bevangen door de
hitte. Door de wereld buiten zijn cel te visualiseren probeert Meursault met zijn verloren
ledematen, ofwel Algerije, in contact te komen.87

4.2

Imitatie, herschrijving of parodie?

Door de ambigue positie van zowel Camus als van Daoud is het moeilijk om te bepalen hoe
Meursault, contre-enquête gelezen moet worden. Het boek is daarom op verschillende
manieren te interpreteren. Steekt Daoud de draak met de Franse literaire grootheid Camus?
Dat zal de Fransen misschien niet goed bevallen. Of is het juist een eerbetoon? Zo is er het
spel met de namen van de personages. In de Franstalige editie heet de vermoorde Arabier
‘Moussa’, dat klinkt als ‘Meursault’. In de eerste Algerijnse editie van de roman noemt
Haroun de moordenaar ‘Albert Meursault’. Dit deed Daoud expres: hij wilde de draak steken
met mensen die het fictieve personage Meursault en zijn auteur Camus door elkaar haalden.
Ze werden allebei als schuldig gezien door de Algerijnen: Meursault omdat hij een
moordenaar was, Camus omdat hij de onafhankelijkheidsbeweging niet steunde in de jaren
50. Ofwel: Camus wordt na al die jaren nog steeds schuldig bevonden in Algerije. Toen het
boek werd uitgegeven in Frankrijk, zorgde de naam ‘Albert Meursault’ voor problemen en
werd die naam uiteindelijk niet letterlijk genoemd in het boek. Die naam impliceerde namelijk
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dat Albert Camus en Meursault dezelfde persoon waren, en dat zou niet goed vallen bij de
Fransen. Hun grote literaire held zou dan vergeleken worden met een armzalige
moordenaar.88 In plaats daarvan liet Daoud subtiele hints vallen dat hij zowel het personage
van Meursault en de schrijver Camus één en dezelfde persoon vond. De naam van Camus
wordt niet eens genoemd in het boek. In de Engelse vertaling zit de naam van Camus niet
verstopt in de dader, maar in het slachtoffer ‘Musa’. Dit laat zien dat zowel de namen als de
rollen van personages in het verhaal van Daoud op losse schroeven staan en het daarom lastig
is om precies te achterhalen hoe hij Camus ziet. Om het nog ingewikkelder te maken gaat
Haroun er vanuit dat Meursault nog leeft en niet onder de guillotine terecht is gekomen: hoe
had hij anders zijn verhaal kunnen vertellen in L’Étranger? Hierin wordt Meursault dus weer
gelijkgesteld met Camus. Aan de andere kant zijn er ook veel parallellen te zien tussen
Meursault en Haroun. Zo wordt er bij beide personages expliciet vermeld dat ze verveeld
raken, last hebben van hun buren en omringd zijn door mensen die hun plek proberen te
vinden. De Algerijnen bekijken in L’Étranger stilletjes de Europeanen, terwijl Haroun en zijn
moeder getuige zijn van teruggekeerde Europeanen die gedesillusioneerd hun geboorteland
bezoeken. Daoud speelt subtiel met zowel de verschillen als de overeenkomsten tussen
Meursault en Haroun. Aan het einde van de roman kan Haroun zich goed identificeren met
Meursault. Ze hebben allebei een haat ontwikkeld tegenover een bepaalde stad, zijn allebei
een slachtoffer geworden van een idioot rechtssysteem en ze zijn allebei moordenaars.
Aangezien het Haroun niet lukt om zich Moussa voor te stellen – ook al noemt hij die naam
vaak genoeg – gaat hij aan het einde van het verhaal iedereen maar Moussa noemen. Zowel de
barman, de cafégasten en de bezoekers van de stranden krijgen die naam. Dus waarom zou die
naam niet van toepassing kunnen zijn op Camus?89
Ondanks Daouds uitlatingen en de inhoud van de roman is het geen politiek pamflet.
Daoud is juist de literatuur in gedoken om de hysterische politieke wereld te ontwijken. Het
boek moet dan ook gelezen worden als een literaire tekst.90 De relatie tussen Camus en Daoud
is uiterst lastig te omschrijven, maar misschien wilde Daoud vooral een eerherstel voor
Camus in Algerije. Camus staat immers al jarenlang als het ware terecht in Algerije omdat hij
weigerde een kant te kiezen in de onafhankelijkheidsstrijd. Daoud heeft deze strijd en de
gevolgen daarvan meegemaakt, hoewel hij geen voorstander was van de Franse overheersing
heeft hij geleerd dat alles wat in Algerije na de onafhankelijkheid gebeurde ook niet
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zaligmakend was. Zijn ervaringen met de terreur die volgde na de jaren 60 heeft zijn blik op
Algerije veranderd. Door met het spel met namen zowel Meursault, Camus, Moussa, en
Haroun op één hoop te gooien laat hij zien dat er niet echt daders of slachtoffers aan te wijzen
zijn in dit verhaal. Het zijn allemaal mensen die een slachtoffer zijn.
Terwijl er één letterlijk vermoord wordt, zijn twee anderen slachtoffers van de zon, de
verveling, het hypocriete land waarin zij wonen en het daarbij horende rechtssysteem. Camus
heeft daar ook gewoond en is dus misschien door dezelfde oorzaken geïnspireerd geraakt om
Meursault – de moordernaar – te creëren. Meursault staat ook terecht in een rechtszaak die
volgens Daoud draait om hypocrisie. Meursault vermoordt iemand in zijn boek, maar staat
niet terecht om zijn moord, maar omdat hij geen duidelijk motief voor die moord had. Camus
had geen hekel aan de Arabieren, keurde de doodstraf niet goed, maar laat toch een Arabier
doodgaan in de boeken en tegelijk wilde hij zich niet uitspreken tegen de Franse overheersing.
Daoud is enerzijds voorstander van een onafhankelijk Algerije, maar anderzijds tegenstander
van de (islamitische) terreur in Algerije. Ofwel: Camus zat misschien fout, maar de
Algerijnen hebben ook grote fouten gemaakt. Na het vertrek van de Fransen kregen immers
de radicale islamisten de ruimte om de scepter te zwaaien in Algerije. Daarom is het niet
terecht om Camus als schuldig aan te wijzen in Algerije.
Aan het einde van het boek worden willekeurige Algerijnen Moussa genoemd. In de
Engelse vertaling zou dat Musa zijn, waarin het slachtoffer gelijk wordt gesteld met Camus.
Zou Haroun uiteindelijk ook (Albert) Meursault Moussa genoemd hebben en daarmee erkend
hebben als slachtoffer? Dat zou het ultieme eerherstel voor Camus geweest zijn.
4.3

Ontvangst door de kritiek en de Prix Goncourt

Meursault, contre-enquête is zeer positief ontvangen. Franse recensenten problematiseerden
de positie van Camus in hun recensies in plaats van hem zomaar ‘die grote auteur’ te noemen.
De recensenten gingen het onderwerp kolonialisme ook niet uit de weg, alhoewel er over de
echte gruwelen van de oorlog niet echt gesproken werd. Over Kamel Daoud zeggen ze dat hij
een bekend columnist is en stevige kritiek uit op president Bouteflika, maar over zijn kritiek
op de islam wordt bijna niks gezegd. Er is maar één recensie die daar echt aandacht aan
besteedt en dat is de recensie van L’Humanité en die recensie is in oktober 2014 verschenen.
Twee maanden later zal er de fatwa over Daoud worden uitgeroepen. Op deze uitschieter na
benoemen recensenten wel losjes de context, maar gaat het vooral over het boek zelf.
Sommige recensenten zetten ‘Arabe’ tussen aanhalingstekens en lijken dus te begrijpen wat
voor moeilijk begrip dat is.
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De debuutroman van Daoud werd niet alleen door recensenten positief ontvangen. Hij
won vele prijzen, zoals de Prix François-Mauriac en de Prix des cinq continents de la
francophonie. Daarna werd hij ook genomineerd voor de Prix Goncourt en de Prix Renaudot.
Le Figaro omschrijft daarom in een artikel van vrijdag 17 oktober van 2014 zijn
succesverhaal als ‘atypisch’ en ‘wonderbaarlijk’. In tegenstelling tot andere Franstalige
auteurs van Afrikaanse of Aziatische afkomst publiceerde hij zijn roman als eerste in zijn land
van herkomst in plaats van in Frankrijk. Dat maakte de nominaties voor de Goncourt en de
Renaudot extra bijzonder: meestal publiceren Franstalige auteurs uit het buitenland eerst in
Parijs. Een andere reden waarom de nominatie wonderbaarlijk is heeft te maken met de tijd
waarin het boek in Frankrijk verschijnt. Actes Sud koopt het manuscript in 2014, een eeuw en
een jaar nadat Camus werd geboren. De Franse editie verscheen in mei 2014, wat in het
boekenvak eigenlijk een heel ongunstig moment is om een boek uit te brengen. De
zomervakantie begint dan net en in september zijn juist veel publicaties booming, waardoor
het boek van Daoud mogelijk over het hoofd gezien zou worden. Dat gebeurde echter niet; de
jury’s van Goncourt en Renaudot merkten hem wel degelijk op. Daoud zei zelf dat hij twee
keer verrast werd tijdens de publicatie van zijn debuutroman in Frankrijk: allereerst omdat het
boek niet werd verzwolgen door de lading publicaties die na de zomervakantie uitkwam en
ten tweede door de manier waarop de critici zijn boek lazen: helder en literair.91 De Goncourt
en de Renaudot gingen aan zijn neus voorbij. Hierop zei Daoud dat de jury een historische
kans had gemist om een boodschap van verzoening aan de jongeren in de Mahgreb te brengen
en zich open te stellen voor de wereld.92 Op 5 mei ontving hij de Prix Goncourt du Premier
Roman. Daouds boek werd in de professionele kringen dus goed ontvangen. In het volgende
hoofdstuk wordt besproken hoe de amateurlezers over Meursault, contre-enquête denken.
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Hoofdstuk 5

Resultaten

5.1 Algemeen
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek naar de meningen van de Franse
lezersrecensies uiteengezet. Er werd verwacht dat zij de publieke discussie een plaats zouden
geven in hun recensies. Omdat amateurrecensenten minder aan conventies gebonden zijn dan
professionele recensenten, werd er ook verwacht dat zij eerder deelnemen in de publieke
discussie en hun mening geven in plaats van louter de discussie te beschrijven. Daarnaast
zouden zij in tegenstelling tot de professionals minder ruimte maken voor interpretatie van het
boek en het boek eerder uitgebreid samenvatten.
De meeste beoordelingen van de roman door de lezers zijn positief. Weinig lezers,
zowel professioneel als amateur, lijken zich te storen aan het feit dat Daoud een loopje neemt
met een van de grootste literaire klassiekers uit de Franstalige literatuur. Het daadwerkelijke
resultaat van dit literaire experiment met L’Étranger wordt niet altijd gewaardeerd, maar de
moed van Daoud lijkt geen punt van discussie te zijn. Zijn taalgebruik wordt door de meesten
erg mooi gevonden. De koloniale erfenis komt iets minder terug in de recensies. De
amateurlezers waarderen het inkijkje dat Daoud geeft in de geschiedenis van Algerije, maar
ze maken niet altijd een koppeling met de rol van de Fransen erin. Dat komt iets meer terug in
de recensies van professionals: zij laten vaak meer los over de onafhankelijkheidsstrijd en de
rol die Camus daar (niet) in speelde. Waar zijn de negatieve oordelen (in zoverre er negatieve
oordelen zijn) eigenlijk op gebaseerd? Een uitgebreidere weergave van de resultaten volgt in
de alinea’s hieronder. Per alinea wordt er een onderscheid gemaakt tussen hoe er in de
professionele kritiek en in de amateurkritiek over geschreven werd. Onder zowel de
amateurlezers als de professionele critici komen veel uitspraken vaker terug. Hierdoor is het
makkelijk om een overzicht te maken: per lezer worden de oordelen in categorieën ingedeeld.
Niet alle vragen of categorieën waren even verhelderend of nuttig. Zo is de vraag wie
‘de Ander’ is of wat een ‘Arabe’ is uiteindelijk niet relevant genoeg gebleken om de
onderzoeksvraag te beantwoorden: de vragen werden vaak niet duidelijk beantwoord in de
recensies. Gelukkig waren er wel andere handvaten te vinden in het onderzoeksmateriaal. De
redenen waarom het boek wel of niet werd gewaardeerd, de portrettering van de auteurs en de
personages, de islamkritiek en de beschrijving van de Algerijnse geschiedenis en het heden
bleken wel nuttig te zijn om de hoofdvraag te beantwoorden. Er wordt gebruik gemaakt van

39

diagrammen om de resultaten zo overzichtelijk mogelijk weer te geven. In Bijlage 1 zijn
uitgebreide tabellen te vinden waarin alle gegevens per recensent te vinden zijn.
5.2 Positief vs. negatief
Amateurlezers online
Hoe positief of negatief een amateurcriticus over een boek is werd geconcludeerd aan de hand
van de tekst van hun eigen recensies, niet aan de hand van het aantal sterren dat zij gaven.
Niet alle lezers gaven sterren en soms kwam het totaal aantal sterren totaal niet overeen met
de inhoud van de recensie. In dat geval wordt er vanuit gegaan dat er bij het selecteren van het
aantal sterren een foutje is gemaakt. De recensies werden gemarkeerd met de labels ‘positief’,
‘gemengd’ of ‘negatief’. Zowel de positieve als negatieve criteria van de lezersrecensies zijn
opgedeeld in verschillende categorieën. Hieronder in het diagram is te zien in welke
categorieën de positieve oordelen van de lezers zijn geplaatst.
50

47

Goede opvolger

45
38

40
35

39

Interessant/vernieuwend
perspectief

33

Mooie taal

30
25

Belangrijk/actueel

20
20

Emotioneel/ontroerend

15
10
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0
Positieve oordelen (N = 51)

Diagram 1:De positieve oordelen van de overwegend positieve lezers
In dit diagram zijn is bij de y-as te zien hoe vaak een bepaald oordeel voorkomt. Aan de
rechterkant staan de grote categorieën waarin de oordelen van de recensenten passen. In 33
van de 51 positieve recensies is bijvoorbeeld benoemd dat Daoud een waardige opvolger voor
het werk van Camus heeft geschreven. Ook uitspraken als ‘Camus kan niet meer gelezen
worden zonder Daoud’ passen in de categorie ‘Goede opvolger’. Drych zegt bijvoorbeeld het
volgende:
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Une relecture et un prolongement subtil et talentueux de l'oeuvre de Camus.93
Hij ziet het werk van Daoud dus als een subtiele en getalenteerde aanvulling op het boek van
Camus. Het is dus een belangrijke toevoeging of uitbreiding bij het meesterwerk dat Camus
heeft geschreven.
De categorie ‘Interessant/vernieuwend perspectief’ gaat over het idee van de roman:
het is positief dat Daoud de ‘andere kant’ van de moord op de Arabier wil beschrijven. Ook
specifiekere uitspraken waarin bijvoorbeeld het feit dat Haroun, als broer van de vermoorde
Arabier, nieuw licht op de zaken werpt vallen hieronder.
Ce court récit est une formidable mise en perspective de "L'étranger" de Camus. le
narrateur est le jeune frère de l'Arabe du roman, tué par Meursault, sur une plage à
quatorze heures. le vieil homme se souvient, se raconte, se délivre de ce passé
douloureux. de ce deuil trop lourd à porter.94’
Babelette geeft in het bovenstaande citaat aan dat ze het een geniale perspectiefwisseling
vindt door de broer van de vermoorde Arabier het verhaal te laten vertellen. Hij laat goed zien
hoe zwaar de rouw eigenlijk is die hij voelt dankzij de moord die Camus zijn personage
pleegde.
‘Mooie taal’ heeft betrekking op het taalgebruik: dit gaat over de stijl waarin het
verhaal geschreven is, maar bijvoorbeeld ook om het feit dat Daoud het Frans, dat niet zijn
moedertaal is, op een mooie of vernieuwende manier gebruikt. Topocl geeft in het
onderstaande citaat aan dat hij de tekst helder en boeiend vindt, het proza is rijk en nuchter.
Met dit oordeel wordt tevens aangegeven dat Daoud goed omgaat met de literaire erfenis van
Daoud: zijn proza verrijkt het boek van Camus.
Texte court, d'une densité lumineuse, magnifique, envoûtant, d'une prose riche et sobre
à la fois qui emprunte à l' économie de Camus sans la piller, l'honore d'un brio humble,
Meursault, contre-enquête, éclaire L'Etranger, l'enrichit, complète son message, le
situe dans un temps et dans un lieu auxquels l'avenir, encore inconnu avec 1942, a
donné un éclairage nouveau et terrifiant.95
De categorie ‘belangrijk/actueel’ is iets vager. Dit zijn oordelen van de lezers over hoe veel
zij over de Frans-Algerijnse geschiedenis hebben opgestoken, dat zij het belangrijk vonden
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om daar meer van te weten. Het kan ook zo zijn dat lezers het interessant vinden dat Daoud de
actuele situatie in Algerije weet te beschrijven.
Les questions d'identité, la prise du pouvoir au lendemain de la libération, sur Dieu et
sur la religion '"La religion est pour moi un transport collectif que je ne prends pas", et
sur la situation du pays. Il porte un regard réaliste et sans concession, il écorne les
vérités toute faites, non sans un brin d'humour sur l'Algérie d'aujourd'hui.96
Nounours36 vindt dat Daoud de juiste vragen stelt over kwesties die nu spelen in Algerije,
zoals religie. Met de nodige humor vertelt hij de waarheid over het Algerije van vandaag.
‘Emotioneel/ontroerend’ heeft betrekking op de gevoelens die de lezers krijgen bij het
lezen van het boek. Zo kan het zijn dat zij zich sterk identificeren met de gevoelens van rouw
die Haroun uitdrukt, of ze werden geraakt door het verhaal. Aan de andere kant vonden lezers
andere passages wellicht juist grappig. Dit valt allemaal onder de emotionele kant van het
verhaal.
S'en suit un condensé de réflexions si profondes qu'elles nous bouleversent et nous
laissent pantois.97
De reflecties van Haroun zijn zo diepgaand dat ze volgens BMSierre de lezer van streek
maken en sprakeloos achterlaten.
Als hekkensluiter is er de categorie ‘Overig’. Oordelen die hieronder vallen, pasten in
geen enkele andere categorie. Een voorbeeld hiervan zijn oordelen die gaan over hoe Daoud
met het filosofische erfgoed van Camus omgaat en er nieuwe inzichten aan toevoegt. Een
voorbeeld van een dergelijk oordeel is te vinden in de recensie van democratz:
Ce que j'ai apprécié dans ce roman c'est le culot de l'auteur et sa juste analyse de la
condition humaine.
Democratz zegt in het bovenstaande citaat dat hij de moed van Daoud en zijn analyse van de
menselijke conditie waardeert; Camus was had ook ideeën over de menselijke conditie dus
Daoud gaat hier goed mee om.
Zoals diagram 1 laat zien, komen positieve oordelen over de actualiteitswaarde van het
boek het meeste voor onder de positieve recensies.
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Diagram 2: de positieve oordelen van de lezers met een gemend oordeel
Recensies die ‘gemengd’ oordelen, zijn niet uitgesproken positief of negatief over het boek
maar zij vallen er precies tussenin. Het is dus voor deze lezers nog niet zonneklaar wat zij
eigenlijk van het boek vinden, zoals ciena:
Pour celui-ci le souci était que bien que j'ai relativement apprécié ce livre, quelque
chose me gênait, une forme d'inaccompli qui me laissait un goût amer sans que j'arrive
à mettre le doigt dessus.98
Ciena geeft aan dat er iets storends in het boek zit, maar ze niet echt begrijpt wat dat precies
is. Ze geeft het boek één ster, maar schrijft verder een behoorlijk positieve recensie. Dit is dus
een gemengd oordeel. Een ander criterium om het oordeel als ‘gemengd’ te laten bestempelen
is dat de lezer als het ware een afweging maakt tussen positieve en negatieve oordelen en
daarom niet één van de twee uitersten kan kiezen om het boek mee te beoordelen. Dit is te
zien bij Otello:
Feindre de ne pas comprendre que l'Etranger est la peinture d'une sorte d'autiste,
coupable justement d'une monstrueuse insensibilité, et que le meurtre de l'Arabe, par
son abjection, fait partie de cette peinture, c'est finalement un peu trop facile. A côté
de cela le livre est bien écrit et très intelligent, il se fait aussi l'écho du manque d'espoir
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d'une certaine jeunesse : en un mot, il mérite d'être lu, à condition d'être conscient qu'il
repose sur une erreur d'interprétation.99
Otello somt enkele goede kanten van het boek op: het is goed en intelligent geschreven en
geeft het gevoel van de hopeloosheid van een bepaalde jeugd weer. Het boek is wel de moeite
waard om te lezen volgens Otello, maar men moet met een groot nadeel rekening houden:
Daoud slaat de plank volledig mis doordat hij niet inziet dat Meursault een autist is. Otello
ziet zijn mening als de enige juiste: hij spreekt de lezer van zijn recensie aan door te
benoemen dat iedere lezer van L’Étranger toch wel moet weten dat Meursault een autist is.
Het boek is absoluut de moeite van het lezen waard, maar men moet daarbij wel het oordeel
van Otello in het achterhoofd houden: Meursault, contre-enquête is gebaseerd op een
interpretatiefout en de interpretatie van Otello is wél goed. Bij de amateurlezers die een
gemengd oordeel over het boek hebben vinden zij vooral de vernieuwing die Daoud brengt
met dit boek goed.
Enkele recensies waren ook negatief. Hieronder is in het diagram weergegeven hoe de
negatieve oordelen verdeeld zijn.
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Diagram 3: De negatieve oordelen van de amateurlezers met een negatief oordeel over het
boek
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De eerste categorie, de omgang van de Daoud met Camus, bevat negatieve oordelen over hoe
Daoud met Camus is omgegaan. Titanus windt er geen doekjes om:
Je ne pouvais pas adhérer au récit de ce jeune écrivain, tout en reconnaissant qu'il n'a
pas été trop "contaminé" par le catéchisme des caciques du FLN, encore au pouvoir en
Algérie.
Albert Camus, repose en paix!100
Titanus vindt dat Daoud van de literaire grootheden af moet blijven en dat hij ze met rust
moet laten. Datzelfde geldt voor Camus: Titanus heeft het idee dat Daoud niet goed
geïnformeerd is en daarom L’Étranger van Camus heeft verpest. Titanus suggereert dat
Daoud anti-Frans is omdat hij is beïnvloed door de FLN en daarom aan de kant van de antiFranse FLN staat. Daardoor heeft Daoud dus niet het recht om L’Étranger te herschrijven: als
anti-Franse auteur beledigt Daoud een van de belangrijkste schrijvers uit de Franse cultuur.
Twee anderen vonden het boek niks omdat ze het saai vonden. Mimifasola had het
boek bijna weggelegd omdat ze het zo saai vond:
L'idée de l'histoire m'a beaucoup séduite (contre enquête du meurtre commis dans
l'oeuvre de Camus!!!), mais dès le début j'étais déçue!!! récit tout en longueur, et
beaucoup trop de répétitions, j'ai failli abandonné ma lecture, mais ma curiosité m'a
poussé à le finir (sachant que le livre ne fait que 152 pages!!!!), et heureusement car
j'ai un peu plus apprécié la deuxième moitié du livre où on apprend plus sur
Haroune.101
Ze vond het saai omdat het een lang verhaal was met te veel herhalingen. Andere redenen
waarom lezers het boek niet leuk vonden was omdat ze een ongemakkelijk gevoel kregen van
het boek, of ze vonden het te moeilijk.
Mais réinventer le personnage de Meursault ? Je n'ai pas compris l'intérêt. C'est
dommage, car l'auteur avait sans doute des messages intéressants à faire passer, il a de
surcroît d'indéniables qualités d'écriture, mais je ne suis pas arrivée à achever le livre.
J'en ai lu à peu près la moitié.102
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Jall kwam maar niet door het boek heen omdat hij het een te moeilijk boek vond: de
boodschap van het boek ontging hem en daardoor ging ook meteen de vaart uit het boek.
Net als bij de positieve oordelen is hier ook de categorie ‘Overig’, voor de negatieve
oordelen die niet in de andere categorieën passen. Het oordeel van Juste5 past hierin: hij vond
het boek tegenvallen omdat Daoud probeerde de Arabier een naam te geven en dat vindt hij
niks. Het is juist de bedoeling dat de Arabier geen naam heeft.
je ne vais pas m'attarder sur l'auteur, ca serait m'attarder sur la mauvaise foi. Mais je
vais souligner ce qui fait la mauvaise foi, de certains écrivains journaliste algériens, les
HommeS, qui à chaque fois qu'ils soulevant le "pourquoi Camus n'a pas donner de
nom à l'arabe" et qu'ils donnent un NOM à l'arabe, c'est le nom de leurs identité c'est à
dire un nom autre qu'arabe, pour Kateb yacine , celui qui à poser le premier cette
polémique, c'etait un nom Kabyle "Saïd" et pour Daoud K c'est à résonnance juif,
Moussa et Haroun et finalement ceux qui reproche à Camus de ne pas avoir donner de
nom à l'arabe lui reproche de ne pas avoir écrit kabyle, juif, chaoui, mozabite,
............Camus est réfléchis, et a bien choisi l'identité légitime, tant pis pour Kateb
Yacine et Daoud Kamel.103
Het bovenstaande betoog van Juste5 is lang, maar ook lastig te volgen. De zinsbouw en de
woordkeuze maakten het lastig om de kern van dit citaat goed te interpreteren. Wat wél
duidelijk is, is dat hij erkent dat de naamloosheid van de Arabier steeds terugkeert in
discussies. Hij vindt dat Daoud de plank misslaat door de naam van de Arabier op te roepen,
de naam ‘Moussa’ zou gekozen zijn uit een niet-Arabische, joods-christelijke traditie. De
Arabier zou volgens Juste5 dus een naam hebben gekregen die niet bij zijn Arabische
identiteit past. In totaal waren er zes van de 66 recensies uitgesproken negatief. Dat lijken er
weinig, maar ook in positievere recensies werden vaak minpunten van het boek aangestipt.
Wanneer er alleen gekeken wordt naar de echt uitgesproken negatieve recensies, is er geen
duidelijk struikelblok te vinden waar alle lezers over vallen.
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Diagram 4: De negatieve oordelen van de amateurlezers met een gemengd oordeel over het
boek
Wanneer de gemengde recensies erbij worden gehaald is er nog steeds geen duidelijk negatief
punt te vinden dat alle lezers unaniem nadelig vinden. Een voorbeeld van een negatief
oordelende recensent die het boek saai vindt is Chixoo:
Kamel Daoud avait une autoroute devant lui, un désert si je peux me permettre l'image
et on se retrouve sur un chemin cabossé avec des redites, des répétitions, des longueurs
à n'en plus finir (je sais, pléonasme) et finalement trop peu de contenu.104
Chixoo gebruikt een creatieve metafoor om te beschrijven hoe saai het schrijven van Daoud
is: het is alsof je door een eindeloze woestijn gaat waar alles er hetzelfde uitziet door alle
herhalingen. Een ander bijzonder voorbeeld van een lezer met een gemengde mening die het
boek saai vindt is MdHennin:
On reste sur notre faim, intrigué par ce récit militant, sincère mais pas toujours
maîtrisé, avec, au final, une sensation d'inabouti. On aurait aimé que l'auteur
développe ces passages délicats sur les relations entre la France et l'Algérie, entre les
roumis et les Arabes. On aurait aimé que l'auteur nous en dise plus sur Camus et sa
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relation à l'Algérie. On aurait aimé naviguer davantage dans les méandres du récit
original, pour mieux s'y perdre, le redécouvrir, le révéler.105
MdHennin heeft een zeer bijzondere, onverwachte reden om het boek een tegenvaller te
vinden. Hij heeft na het lezen nog steeds honger, want hij had graag meer passages willen
lezen over de relaties tussen Frankrijk en Algerije, tussen de roumis (de Franse kolonisten) en
de Arabieren. Daoud had meer moeten vertellen over de lastige verhouding tussen Camus en
Algerije. Ofwel: het lijkt alsof MdHennin vindt dat Daoud nóg kritischer en uitgebreider had
kunnen schrijven over de koloniale erfenis! Ergens is dit oordeel ook alweer een positief punt
aan het boek: Daoud heeft duidelijk de interesse van MdHennin gewekt in een stukje
verdrongen geschiedenis.
Professionele dagbladcritici
Alhoewel niet in elke professionele recensie een duidelijk positief of negatief oordeel werd
gegeven, was geen enkele krantenrecensie uitgesproken negatief. Daarom worden in het
onderstaande diagram alle positieve oordelen gesorteerd.
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Diagram 5: De positieve oordelen van de professionele dagbladcritici
In dit geval valt er één oordeel in de categorie overig. Dat is het oordeel van Le Populaire du
Centre dat het boek soms moeilijk of ingewikkeld is omdat Daoud met identiteiten speelt. Het
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is onduidelijk of dat een positief of een negatief oordeel is. Wat direct opvalt aan de recensies
van de professionele critici is dat zij veel minder uitgesproken positief of negatief zijn over
het boek dan de lezers op het internet. Ze schetsen uitgebreid waar het boek over gaat en wie
de personages zijn, maar uitspraken over taalgebruik worden veel subtieler gebracht. Zo laat
Eléonore Sulser in Le Temps weten dat Daoud zijn taal als zijn eigen taal weet te gebruiken:
Là où se joue peut-être l'essentiel, là où l'enjeu est le plus affectif et le plus fort, c'est
peut-être dans cette langue française que partagent à plusieurs décennies de distance
Albert Camus et Kamel Daoud. Ce dernier n'a nullement tenté d'emprunter à Camus
son style. Il écrit au contraire sa propre langue, personnelle, foisonnante, puissante,
plus lyrique sans doute que celle de l'écrivain français, nourrie de références propres,
religieuses, littéraires, traversée de quelques mots algériens; une langue qui n'est plus,
pour Kamel Daoud, «un butin de guerre», comme le clamait Kateb Yacine, mais une
«langue que j'ai adoptée et qui m'a adopté», une langue qui, dit-il, «me fait rêver».106
Een dergelijk oordeel is redelijk expliciet, maar veel meer onderbouwd en genuanceerd dan
dat van bijvoorbeeld het oordeel van Babelio-recensent Phebe14, die duidelijk positief is over
het taalgebruik van Daoud:
Des passages à lire et relire pour se souvenir de leur rythme et de leur profondeur. Un
beau livre aussi pour cette raison.107
Phebe14 roemt de mooie passages en het ritme in de tekst, dat is een van de redenen waarom
het een mooi boek is. Waar Sulser één complete alinea wijdt aan hoe mooi Daoud schrijft en
hoe het komt dat hij zo mooi schrijft, laat Phebe14 eigenlijk alleen maar weten dát Daoud
mooi schrijft.
Enkele andere belangrijke verschillen met de online lezerspopulatie zijn bijvoorbeeld
dat de professionals veel voorzichtiger zijn met uitspraken als ‘Daoud is een goede opvolger
van Camus’. Ze benoemen wel vaak dat thema’s zoals het absurdisme terugkomen in het boek
van Daoud, maar daar wordt geen oordeel aan gehangen. Wat wel overeenkomt, is dat
recensenten ongeveer even vaak oordelen over de emoties in het boek. Waar de lezers het
boek vooral mooi vonden om de actualiteitswaarde en de belangrijke geschiedenis die Daoud
vertelt, is dat bij de recensenten ook zo, al zijn zij net zo positief over de perspectiefwisseling
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die Daoud laat zien. Al met al zijn zowel de Babelio-lezers als de professionele critici positief
over het boek.
5.3 Portrettering personages en auteurs
Bij de beschrijving van de auteurs is besloten om beide auteurs mee te nemen in de analyse.
Op basis van de oordelen in de recensies zijn er zes mogelijkheden van hoe de auteurs door de
recensenten beschreven kunnen worden. Net zoals bij de vorige paragraaf zijn de oordelen
weer ondergebracht in verschillende categorieën, die zowel bij de amateurlezers als bij de
professionele critici toegepast zullen worden.
Amateurlezers online
Allereerst Camus: hij wordt gezien als een legendarische, grote auteur of hij wordt juist
verguisd omdat hij een Fransman (dus kolonist) was en niet meehielp in de
Onafhankelijkheidsstrijd. In de bijlage staat een tabel waarin de verschillende oordelen over
Camus te zien zijn. Als er bij beide categorieën een X staat, wil dat zeggen dat de lezer de
mening over Camus nuanceert, bijvoorbeeld: ‘Hij is een legendarische schrijver maar heeft
ook veel kritiek gekregen omdat hij de Algerijnse onafhankelijkheid niet steunde’. Dit zien
we alleen terug in de recensie van AdeleHeu:
Il lui est reproché de ne pas avoir tué au bon moment c'est à dire de ne pas avoir
participé à la guerre d'indépendance. Comme il sera reproché à Camus de ne pas avoir
pris position pendant la guerre d'Algérie.108
Zij vergelijkt hierin de beschuldiging die Haorun krijgt met de manier waarop Camus kritiek
kreeg: Haroun vermoordde op de verkeerde dag een Fransman waardoor hij geen verzetsheld
werd, Camus was een Fransman die geen kant wilde kiezen in de Algerijnse
onafhankelijkheidsoorlog. De rest van de resultaten zijn in diagram 6 te zien.
Ook over Daoud zijn verschillende mogelijke oordelen opgesteld. Allereerst kan
benoemd worden dat Daoud een polemisch auteur is en dat hij bekend staat om zijn kritische
houding. Dit zien wij terug in veel verschillende recensies. Traversay opent zijn recensie
bijvoorbeeld door Daoud te introduceren als kritische journalist:
Editorialiste polémiste au Quotidien d'Oran, Kamel Daoud, a écrit un premier roman
fascinant dans le jeu de miroirs qu'il tend à L'étranger de Camus.109
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Daarnaast kan die houding beoordeeld worden: de recensent kan hem moedig vinden omdat
hij zo kritisch is, of hij vindt Daoud daarom juist niet goed. Dat laatste kwam echter amper
voor (slechts twee keer), dus die oordelen zijn voor de overzichtelijkheid ondergebracht in
categorie ‘overig’. Men kan hierbij denken aan het eerder genoemde oordeel van Tinanus, dat
Daoud zich te veel zou laten beïnvloeden door de FLN. Het merendeel van de amateurlezers
kan echter de moed van Daoud waarderen. Andras roemt het risico dat Daoud neemt, hij ziet
zijn boek als een gewonnen weddenschap:
Le pari de Kamel Daoud est risqué, très risqué même, tant est grande la renommée du
livre de Camus, et celle de son auteur. Mais ce pari est à mon sens pleinement
gagné.110
Som noemt het enerzijds knettergek dat Daoud dit verhaal geschreven heeft, anderzijds
gedurfd. Aan het eind van de recensie concludeert som dat dit gekke, ambitieuze project wel
goed gelukt is.
Pari fou, pari osé : s'attaquer à « L'étranger » de Camus, monument de la littérature
française contemporaine s'il en est, et le réécrire en creux avec la voix et le regard
d'Haroun, le frère de l'Arabe. (…) Pari osé, oui mais pari gagné.111
Fandol omschrijft het risico dat Daoud neemt alsof hij speelt met zijn leven: Daoud luchtte
zijn hart en nam het de bedreigingen die daarbij kwamen kijken voor lief. Dat maakt het boek
extra de moeite waard om te lezen.
Kamel Daoud écrit avec son coeur et ne mâche pas ses mots au risque d'être menacé
dans sa vie même, une raison de plus pour lire Meursault, contre-enquête.112
In de categorie ‘overig’ worden oordelen over Daoud of Camus geplaatst worden die niets
met de eerder genoemde categorieën te maken hebben. MarcelP oordeelt bijvoorbeeld heel
positief over Daoud, maar om redenen die in geen enkele andere amateurrecensie voorbij zijn
gekomen: Kamel Daoud wekt sympathie op door zijn zachte stem en zijn blik vol
menselijkheid en intelligentie. Die eigenschappen herkent hij ook in het boek van Daoud.
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C'est l'auteur qui m'a retenu, plus que le livre à côté duquel j'aurais pu passer. Kamel
Daoud dégage une sympathie immédiate : une voix douce et posée, un regard plein
d'humanité et des propos intelligents, fermes et mesurés. Son livre, superbe, lui
ressemble.113
De lezers die de auteurs helemaal niet beschrijven zijn niet meegenomen in deze tabel.
Enkele uitspraken over de auteurs zijn niet meegenomen in deze tabel. In dergelijke
gevallen gaat het erom dat eerder wordt beschreven hoe de auteur schrijft, in plaats van hoe de
auteur bekendstaat. ‘Daoud schrijft met een scherpe geest’ gaat in principe over Daoud, maar
is niet heel relevant voor de beeldvorming rondom de auteur in de postkoloniale geschiedenis.
Dit soort uitspraken zijn dan ook in de vorige paragraaf meegeteld als uitspraken die
betrekking hebben op de schrijfstijl van de auteur.
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Diagram 6: De oordelen over Camus en Daoud door online amateurcritici
Bijna alle amateurrecensenten die schrijven over de auteurs zijn het eens met één ding: Camus
is een literaire held. Ook vonden veel recensenten het belangrijk om te benadrukken dat
Daoud een kritische journalist is. Verder lopen de oordelen over de auteurs wat meer uiteen.
Euphemie is bijvoorbeeld lyrisch over Daoud, zij voorspelt voor hem een glorieuze toekomst
als auteur.
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Un auteur, un penseur, un conteur, un philosophe....un grand en devenir.114
JeanPierreV gaat nog een stapje verder: hij herkent in Daoud een echte homme révolté:
J'avoue que ce sont ces phrases fortes cette distance face à la religion qui m'ont
fasciné: le courage de cet auteur pour s'opposer au régimeà la religion...un Homme
révolté qu'Albert Camus aurait certainement aimé et soutenu dans son combat..... e
tout cas un cri pour nous informer et qui sait pour que d'autres Camus soutiennent son
désir et celui du peuple algérien de liberté face aux imams.115
Daoud verzet zich tegen religieuze autoriteiten, en JeanPierreV herkent Camus in die
houding. Hij denkt dat Camus en Daoud veel steun aan elkaar gehad zouden kunnen hebben
als ze tegelijk hadden geleefd.
De manier waarop personages worden beschreven is ook belangrijk om te bekijken.
Omdat het nogal verschilt per recensie welke personages er precies worden beschreven, is er
alleen gekeken naar hoe Haroun wordt beschreven. Haroun wordt door bijna elke recensent
beschreven én Haroun is de tegenpool/opvolger van Meursault. Door de vergelijking met
Meursault is Haroun eigenlijk een Algerijnse versie van Camus’ personage. Door Meursault
een Algerijns jasje aan te trekken, kan hij anders worden beoordeeld door de Franse lezers. Er
is een bepaalde verdeling in de lezersoordelen zichtbaar. De één ziet Haroun als een laffe
alcoholist die alleen maar zeurt over zijn leven, de ander ziet hem als een man die een trauma
verwerkt en het heft in eigen handen neemt om daar iets aan te doen. Als men iemand een
alcoholist noemt in plaats van een slachtoffer heeft die persoon waarschijnlijk ook een minder
goede indruk gekregen van Haroun. Om dit soort oordelen te kunnen ordenen wordt er per
lezer gekeken of hij Haroun een actief of een passief personage vindt, en of Haroun een
slachtoffer is of gewoon een onsympathieke man. Michfred omschrijft Haroun niet al te
sympathiek, maar wel als actief: hij neemt met zijn verhaal wraak op Camus en Meursault.
Réponse du colonisé au pied-noir, de Haroun à Meursault, du vengeur obsessionnel à
l'assassin machinal, de l'écrivain algérien au Nobel universel, du vieil ivrogne
blasphémateur qui pourfend les barbus de tout poil, vilipende les minarets et les
muezzins, et sirote insolemment son vin d'Oran envers et contre tous- à l'athée
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philosophe dont le fantôme tuberculeux, cigarette fichée dans la bouche, vient hanter
les cafés d'Oran.....116
Een tegenovergesteld beeld van Haroun schetst bijvoorbeeld Erveine: zij ziet Haroun als
slachtoffer van het lot en van rouw.
On y décèle l'inaptitude des hommes à l'amour par le poids du destin mais aussi
combien la disparition d'un des siens, fut-il mort, l'est parfois bien moins qu'un soi
survivant.117
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Diagram 7: De oordelen over het personage Haroun door de amateurcritici
In de bovenstaande tabel is een duidelijke tweedeling zichtbaar: Haroun wordt het meest
gezien als een passief personage dat slachtoffer is geworden van de absurditeit van het leven,
of van Meursault. Daarom vinden maar weinig lezers hem echt onsympathiek: vele lezers
lijken het logisch te vinden dat Haroun – na alles wat hij heeft meegemaakt – alcoholist werd
en verbitterd over het verleden praat. Sommigen zien hem als slachtoffer, maar wel als een
actief personage: hij heeft veel nare dingen meegemaakt, maar in tegenstelling tot Meursault
gaat hij wél alles op alles zetten om het absurdisme te slim af te zijn.
Mais si Meursault se laissait porter par les événements, s'il était passif, Haroun le
narrateur, au contraire pense et agit en prenant ses distances avec la religion "La
116
117

Michfred op Babelio, 24 februari 2015
Erveine op Babelio, 11 maart 2015

54

religion pour moi est un transport collectif que je ne prends pas. J'aime aller vers ce
Dieu, à pied s'il le faut, mais pas en voyage organisé. Je déteste les vendredis depuis
l'Indépendance….. je déteste les religions et la soumission. A-t-on idée de courir après
un père qui n'a jamais posé son pied sur terre et qui n'a jamais eu à connaître la faim
ou l'effort de gagner sa vie."118
JeanPierreV geeft in het bovenstaande citaat aan dat Haroun zich – in tegenstelling tot
Meursault - niet uit het veld laat slaan door bepaalde gebeurtenissen. Door afstand te nemen
van religie is Haroun juist veel actiever.
Professionele dagbladcritici
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Diagram 8: De oordelen van de professionele dagbladcritici over Camus en Daoud
De professionele critici problematiseren de positie van Camus meer: hij is niet zonder meer
een legende, hij is ook een auteur waarbij de vraag is bij welk land hij eigenlijk hoort.
Vandaar dat er veel kruisjes in de categorie ‘overig’ staan. Dit is bijvoorbeeld heel duidelijk
zichtbaar in de recensie van Le Monde:
Cet angle mort dans L'Etranger, et plus largement l'absence d'" indigènes " dans
l'oeuvre d'Albert Camus, ainsi que ses prises de position pendant la guerre d'Algérie mort en janvier 1960, soit un an avant le référendum d'autodétermination de -
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l'Algérie, il prônait une alliance fédérale - valent aujourd'hui au Prix Nobel un culte
ambivalent de l'autre côté de la Méditerranée.119
Macha Séry legt in het bovenstaande fragment uit dat Camus aan de ene kant veel kritiek
kreeg omdat hij zogenaamde ‘inboorlingen’ amper een stem gaf in zijn werk, maar aan de
andere kant van de Middellandse Zee een Nobelprijs toegekend kreeg. Daoud wordt vooral
neergezet als kritische journalist. De oordelen bij ‘overig’ hebben ermee te maken dat het
Frans niet zijn moedertaal is. In Le Temps schrijft Eléonore Sulser dat Daoud het Frans
gebruikt om zichzelf een stem te geven, om te kunnen kijken naar het Algerije van nu.
Et cette langue, aujourd'hui, permet aussi à Kamel Daoud, qui écrit ses chroniques en
français, de regarder l'Algérie qui est la sienne.120
In Ouest-France schrijft Hervé Bertho dat Daoud door het leren van de Franse taal in
aanraking is gekomen met Camus:
Kamel Daoud écrit en français, une langue qu'il a patiemment apprise, seul quand il
avait dix ans, comme son personnage, et qui l'a conduit à découvrir Albert Camus. Son
Meursault contre-enquête n'est pas un livre de la rentrée mais un rescapé du printemps.
Il a traversé l'été en marquant les esprits, poussé par le bouche à oreille...121
Net als bij de amateurcritici werd vooral het personage Haroun beschreven. Zijn moeder,
Moussa, of andere personages speelden in minder grote rol in de recensies.
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Diagram 9: De oordelen van de professionele dagbladcritici over het personage Haroun
De professionele lezers houden er qua beschrijving van de personages een vergelijkbare
verdeling op na als de lezers: ook zij zien Haroun vooral als een passief personage dat een
slachtoffer is. De criticus van Le Populaire du Centre denkt dat Haroun door de
omstandigheden gedwongen werd om een Fransman te vermoorden. Er spreekt bijna
medelijden uit hoe de criticus over Haroun schrijft: hij wordt gedwongen door zijn depressie,
zijn rouw en zijn moeder om wraak te nemen.
En confie la narration à celui qui fut son jeune frère, Haroun. Lui aussi détruit par ce
crime. Dépossédé par une mère à jamais en deuil qui en a fait l'instrument de sa
vengeance, l'obligeant à tuer un Français venu se réfugier chez eux au lendemain de
l'Indépendance, le 3 juillet 1962.122
De recensent van Le Monde, die iets minder positief over Haroun denkt, schrijft het volgende
over hem:
Meursault, contre-enquête l'ignore, malgré ses tentatives de reconstitution. Toute sa
vie, Haroun a vécu dans le deuil de son aîné, au côté d'une mère assoiffée de
vengeance. Au soir de son existence, pareillement à Jean-Baptiste Clamence, le juge
pénitent de La Chute (1956), l'homme se confesse dans un bar : un long monologue
proféré devant un prétendu " universitaire ". C'est, ni plus ni moins, une oreille. La
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nôtre, à l'écoute d'un homme désabusé, prompt à digresser et à remâcher ses souvenirs.
Peut-être n'est-il qu'un alcoolique mythomane. L'intéressé, au reste, n'écarte pas cette
hypothèse. L'habitué du bar invoque, en effet, à plusieurs reprises, le " fantôme de la
bouteille "123
Het slachtofferschap van Haroun komt in de bovenstaande beschrijving niet naar voren. Wel
wordt er gezegd dat hij het hele boek lang op de praatstoel zit en dat hij een alcoholist is, en
misschien zelfs een leugenaar. Haroun lijkt door deze beschrijving meteen een stuk minder
sympathiek – hij is gewoon een oude dronkaard, of een ‘geest uit de fles’ zoals Macha Séry
zegt. Wederom gebruiken de professionele critici meer woorden om zowel de auteurs als de
personages te beschrijven en geven zij meer informatie over de auteurs. Dat is niet vreemd:
professionele recensenten hebben door hun opleiding meer ‘cultureel kapitaal’ achter de hand
waardoor zij dit soort informatie makkelijker kunnen verkrijgen of misschien gewoon al
weten. Het bijzondere is wel dat zij veel woorden gebruiken om de situatie van Haroun te
beschrijven. Waarin de professionals in het beoordelen van het boek als geheel subtieler
waren dan de amateurcritici, nemen zij minder een blad voor de mond wanneer zij een
oordeel vellen over Haroun.
5.4 De koloniale erfenis, discussies over literair erfgoed en religie in de recensies
Het belangrijkste aan dit onderzoek is hoe de geschiedenis en de actualiteit terugkomen in de
recensies van de lezersgemeenschap online. Leeft dit onderwerp bij de Franse lezers, of lezen
zij het boek meer om gewoon te ontspannen? Er kan veel gezegd worden over de kolonisatie
en de gevolgen die daarvan nog steeds zichtbaar zijn in Algerije. Toch zijn niet alle uitspraken
even relevant. Het was niet de bedoeling dat alleen zinnen waarin het woord ‘kolonie’ viel al
meteen de onderzoeksresultaten zouden beïnvloeden; daarom is er echt op gelet dat er in de
recensies echt iets uitgebreider werd verteld over religie, geschiedenis of het heden.
Amateurlezers online
Om al deze uitspraken te kunnen ordenen, zijn er wederom enkele categorieën gemaakt op
basis van de resultaten. Allereerst is er de categorie ‘islamkritiek’: een van de pijnpunten van
de dekolonisatie is immers dat de islam heel veel ruimte kon innemen in Algerije, waardoor
het land – volgens Daoud – opnieuw gekoloniseerd is. In deze categorie wordt ook de
islamkritiek van het personage Haroun meegerekend. Hij heeft dezelfde kritiek op de islam
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als Daoud heeft. Het is ook belangrijk om naar islamkritiek te kijken omdat de Franse lezers
in eigen land ook regelmatig met de negatieve uitwassen van religie te maken hebben : men
kan hierbij denken aan jongeren die radicaliseren, de opkomst van Front National die negatief
staat over immigranten en de islam, of de terroristische aanslagen in Frankrijk die vaak
werden opgeëist door de Islamitische Staat.
Ten tweede is er een soort kritiek waarin wordt aangestipt dat Algerije nog steeds
worstelt met de koloniale geschiedenis. Dat houdt meestal in dat het land nog steeds zoekende
is naar een identiteit ondanks alle Franse en islamitische invloeden. Het komt veel voor in het
boek, maar het is de vraag of lezers het ook belangrijk genoeg vinden om deze problematiek
te benoemen in hun recensie.
De derde categorie gaat over hoe het land Frankrijk is omgegaan met de koloniale
historie. Hebben de Fransen deze pijnlijke geschiedenis te veel verdoezeld volgens de lezers,
of zijn zij juist kolonialisme-moe?
De vierde categorie is een categorie waarin lezers bespreken hoe erg de kolonisatie
eigenlijk was voor de Algerijnen. Zoals uit de inleiding bleek, is de kolonisatie een
weggestopt hoofdstuk in de Franse geschiedenis. Daoud laat echter in geuren en kleuren zien
dat de koloniale tijd een grote vernedering was voor Algerije. Als de lezers dat bespreken,
vinden zij dat een belangrijke les uit het boek.
De categorie ‘nieuwe inzichten’ borduurt daarop verder: is de lezer wijzer geworden
van het boek van Daoud over de postkoloniale situatie? Heeft hij meer geleerd over Algerije
of Frankrijk?
Ten slotte is er de categorie ‘overig’. Hierin komen alle uitspraken over de actualiteit
of de geschiedenis terecht die niet in de voorgaande categorieën passen.
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Diagram 10:de uitspraken van amateurcritici over de koloniale erfenis
Wat meteen opvalt aan deze resultaten is dat ontzettend veel amateurrecensies aandacht
besteden aan de onderwerpen die Daoud aansnijdt of belangrijk vindt. In maar liefst 41 van
de 65 lezersrecensies (ofwel 63% van de lezersrecensies) doen de lezers uitspraken over de
koloniale erfenis. Van de 41 lezers vinden er 23 dat Daoud ze een wijze les leert over de
koloniale erfenis. Ze steken bijvoorbeeld iets nieuws op van zijn beschrijving van de
koloniale geschiedenis of ze voelen zich ongemakkelijk door de confrontatie met die
weggestopte geschiedenis. Domrl zegt bijvoorbeeld dat het boek van Daoud een nieuwe
invalshoek geeft om Camus te lezen:
Il montre les différences selon les époques mais démontre également qu'entre 1942 et
1962 il n'y a pas tant de différence que cela dans la lecture/l'interprétation des
comportements et le poids des "conventions". Ce roman brillant remet à nouveau en
lumière le roman d'Albert Camus.124
De lezers bespreken het meeste de zoektocht naar de identiteit die Algerije nog steeds heeft:
door de roerige geschiedenis is Algerije nog steeds een verscheurd land. Annette55 beschrijft
in haar recensie hoe de geschiedenis van Algerije tot op de dag van vandaag nog steeds
invloed heeft op de Algerijnse cultuur. Ze kunnen maar niet breken met de Franse cultuur,
terwijl de Fransen juist voor de koloniale vernedering hebben gezorgd.
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Cet ouvrage interroge l'identité, la nationalité, la richesse de la littérature, il traduit
surtout la complexité des héritages du passé, doubles?faux semblants?réflexion aussi
sur l'humiliation et l'injustice de la colonisation, l'impossibilité de rompre avec la
France et sa culture, le besoin et la vanité de la revanche, enfin une vision désabusée et
désarmée face à l'Algérie Contemporaine.....125
Deze zoektocht wordt soms gekoppeld aan de islamkritiek die wordt gegeven in het boek: in
23 van de 41 gevallen bespreken de lezers hoe de islam zijn klauwen in Algerije heeft gezet.
In 17 gevallen wordt er ook echt een verband gemaakt tussen de islam en het feit dat Algerije
nog steeds een identiteit zoekt. Eén lezer vindt zelfs dat men door dit boek het islamitische
extremisme pas echt kan begrijpen.
L'écriture de Kamel Daoud, tout à la fois triviale et précieuse, opulente et aride,
détourne habilement l'oeuvre sanctuarisée de Camus et fournit une précieuse clé de
lecture à l'histoire actuelle de l'Algérie. Abandonnés à eux-mêmes, vilipendés,
méprisés et ignorés, comment ne pas comprendre que nombres d'Algériens aient
trouvé refuge dans l'islamisme ou l'extrémisme musulman.126
Wat ook opvallend is, is dat 13 lezers – al dan niet impliciet – laten merken dat Frankrijk
debet is aan de vergeten geschiedenis van Algerije.
Rappel du passé peu glorieux de la république française dans ce qu'on osait appeler
"une colonie".Rappel de l'histoire de ces hommes et ces femmes qui se sont laissés
éblouir par les arguments développés sur les effets positifs de cette plaie que l'on a
appelé "colonisation". (…) Quel couplet sur la religion, ces phrases qui mettent des
mots si justes, si implacables sur cette erreur de l'histoire, de notre histoire, de
l'histoire de l'humanité. Ce livre pourra peut être nous aider à lutter contre l'intégrisme
et à préserver la liberté de chacun dans le respect de l'autre.127
Christinebeausson is duidelijk boos over de beeldvorming rondom de koloniale tijd. Ze maakt
zich er kwaad over dat de focus een lange tijd heeft gelegen op de positieve effecten van de
kolonisatie, terwijl het eigenlijk de grootste fout van de mensheid was. Daardoor heeft de
religie ook zo veel ruimte gekregen. Ze sluit af met de boodschap dat dit boek kan helpen in
de strijd tegen het fundamentalisme. Daarnaast laat Michfred weten dat in de huidige
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beeldvorming van de Algerijnse koloniale tijd er steeds is gehamerd op het onderscheid
colon/colonisé terwijl de werkelijkheid veel ingewikkelder is:
Où l'indépendance chèrement acquise a finalement conduit à une forme de soumission
-non, monsieur Houellebecq, je ne vous parle pas...- et, disons le mot, de régression
mortifère qui ferait -presque- regretter le bon affrontement binaire colonisé/colon,
quand on savait au moins où se trouvait l'ennemi à abattre, quand le meurtre, même
absurde, avait encore un effet, s'il n'avait pas de sens...128
Michfred benadrukt hoe absurd de moord is die Haroun pleegt en het onderscheid is dat er
wordt gemaakt tussen gekoloniseerde en kolonisator. Terwijl op de ene dag het twee totaal
verschillende soorten mensen zijn in de geschiedenis, zijn alle mensen na de
onafhankelijkheid hetzelfde en is daarom de misdaad van Haroun geen heldendaad. De status
van een mens blijkt dus af te hangen van een redelijk willekeurig punt in de geschiedenis.
Ten slotte besteden 20 van de 41 lezers aandacht aan wat de Fransen precies hebben
uitgevreten in Algerije: dit kan gaan over de slavernij door de kolonisten, de
tweederangspositie van de Algerijnen in de kolonie of de bloedige onafhankelijkheidsoorlog.
Racontant cette histoire du fond d'un des rares bars où l'on peut encore boire de
l'alcool en Algérie aujourd'hui, le narrateur nous dit l'envers d'un roman célébré par
tous, parfois avec humour - dès l'incipit : «Aujourd'hui M'ma est encore vivante» poussant au départ un cri de colère contre la barbarie de la colonisation, la
désespérante banalité de ce meurtre au cadavre anonyme, la négation de la culture et
de l'identité des colonisés.129
Al met al laat de inbedding in de geschiedenis én de actualiteit de lezers absoluut niet koud.
Ze leren over de vernederingen van de koloniale tijd, schrikken van hun eigen beperkte kennis
over het onderwerp of ze begrijpen opeens waarom jongeren in Noord-Afrika radicaliseren.
Professionele dagbladcritici
De professionele lezers behandelen ongeveer dezelfde punten als de lezers; zij benoemen ook
de islamkritiek, de ellende die Algerije heeft doorstaan en de zoektocht naar identiteit waarin
het land zit. Er is echter één verschil: waar de lezers soms nog kritisch waren op hoe er in
Frankrijk werd omgegaan met de geschiedenis of zij Daoud bedankten voor de lessen die hij
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had geleerd over Algerije, geven de professionele recensenten niet echt aan of ze wat nieuws
hebben opgestoken van het boek. Zij zijn ook minder kritisch op de rol van Frankrijk in deze
geschiedschrijving. Op zich is dat niet zo gek – als betaalde criticus kan je moeilijk in een
dagblad zetten dat je het boek ontzettend leerzaam vond. Daarmee doet een recensent afbreuk
aan zijn status van ‘geleerde/verheven’ lezer die het grote publiek mag uitleggen wat goede
literatuur is en wat niet. Daarnaast heeft een recensent misschien minder te vertellen over de
houding van Frankrijk omdat zoiets een wel erg uitgesproken mening is. Er is al eerder
gebleken dat recensenten veel subtieler zijn dan de lezers in het uitdrukken van hun mening.
Hun recensies worden ook gepubliceerd in een dagblad, waarin wellicht vaker
(achtergrond)artikelen verschijnen over het islamisme in Algerije, de Franse kijk op de
koloniale geschiedenis of andere zaken die hiermee te maken hebben. Het is dan misschien
wel overbodig om in de recensie daar nog meer aandacht aan te besteden.
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Diagram 11: De uitspraken van professionele critici over de koloniale erfenis
In de krant Le Télégramme wordt wel nog een klein beetje aandacht besteed aan de
geschiedenis. De recensent, Sonya Ciesnik, benadrukt dat de onafhankelijkheid een startpunt
was van nog meer geweld, zoals de burgeroorlogen die erop volgden.
Par ailleurs, l'indépendance de l'Algérie était aussi impréparée et décevante. Après des
décennies de violence coloniale, le vide du pouvoir qui a suivi a donné lieu à encore
plus de violence sous la forme d'une guerre civile meurtrière dans les années 90.
Daoud attribue son succès littéraire (Prix Goncourt du premier roman 2015) à deux
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facteurs. D'abord, sa littérature a offert un nouveau « casting » à celui traditionnel de
l'Algérien exilé en France avec sa « double nostalgie ». Le deuxième facteur viendrait
de ce que son livre fournit une nouvelle perspective sur la guerre d'indépendance
algérienne et de la décolonisation qui suivit.130
Ciesnik geeft daarnaast ook aan waar volgens Daoud zelf het success van zijn roman vandaan
komt: hij bezorgt de Fransen die opgroeiden in Algerije en later het land moesten verlaten een
nostalgisch gevoel en hij geeft een ander perspectief op de onafhankelijkheidsoorlog en
dekolonisatie. Hierin zegt de recensent dus eigenlijk wel dat je misschien wijzer wordt van het
boek, maar door Daoud te citeren en het niet zelf te zeggen doet ze geen afbreuk aan haar
status. Hervé Bertho geeft in Ouest-France aan dat het een gemiste kans in dat Daoud niet de
Goncourt won. Het zou de ultieme manier zijn geweest om te herdenken dat zestig jaar
geleden de Algerijnse onafhankelijkheidsoorlog heeft plaatsgevonden.
Le Goncourt l'a raté au moment où l'on commémore le 60e anniversaire de la guerre
d'Algérie, mais il est tout de même un des succès de la rentrée littéraire.131
Desalniettemin was Meursault, contre-enquête toch een groot succes.
5.5 Overige uitkomsten onderzoek
Zoals uit de inleiding van dit hoofdstuk bleek, waren niet alle resultaten die uit het model
kwamen even nuttig voor het onderzoek. In deze paragraaf wordt er kort verteld wat de
problemen waren van deze uitkomsten en waarom deze resultaten niet nuttig genoeg waren
om de hoofdvraag of subvraag te beantwoorden.
Manier waarop boeken werden samengevat
Bij het samenvatten van de boeken spelen drie vragen een rol: wordt het boek samengevat in
de recensie, welke gebeurtenissen uit L’Etranger en welke gebeurtenissen uit Meursault,
contre-enquête worden genoemd? Het idee achter het meenemen van deze vragen in het
onderzoek was dat de lezer door het benoemen (of juist negeren) van bepaalde gebeurtenissen
aangeeft wat hij belangrijk vindt aan het boek. In de praktijk viel dit tegen: soms gaven lezers
heel gedetailleerde samenvattingen maar werd je er alsnog niet wijzer van, omdat het giswerk
is om dan meteen te concluderen dat zij die inhoud ook daadwerkelijk belangrijk vonden.
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Soms werden gebeurtenissen uit de boeken benoemd, maar maakten lezers op een andere
manier duidelijk dat ze bepaalde onderwerpen belangrijk vonden. Zo kan een lezer het bezoek
van de imam aan Haroun niet benoemen, maar er later wel op terugkomen dat Daoud heel
kritisch is op de islam. Daarnaast was het soms ook min of meer noodzakelijk om de boeken
samen te vatten: om ook maar enigszins Meursault, contre-enquête te begrijpen, is het nodig
om te weten dat in L’Étranger een Arabier werd vermoord. Daarnaast waren er van tevoren
ook geen criteria opgesteld om te beslissen wanneer een boek daadwerkelijk wordt
samengevat: moeten alle belangrijke gebeurtenissen uit het boek genoemd worden of is een
globale beschrijving van de verhaallijn ook voldoende?
De ‘Arabe’
Wat is een ‘Arabier’? Het is een vraag die Daoud, Camus en Haroun bezighield, maar bij de
amateurcritici wat minder leeft. In de meeste gevallen is de ‘Arabe’ gewoon Moussa, de man
die door Meursault werd vermoord op het strand. De term wordt verder ook amper toegelicht
of geproblematiseerd. Het gebruik van aanhalingstekens was ook niet veelzeggend:
amateurrecensenten waren inconsequent in hun gebruik van aanhalingstekens of ze gebruikten
het woord zonder aanhalingstekens, terwijl ze in diezelfde recensie soms behoorlijk kritisch
waren op identiteitskwesties die in Algerije speelden.
Positie Frans Daoud en niet-Franse schrijvers in Frankrijk
Waar professionele critici nog wel eens reflecteerden op hoe Daoud het Frans inzet om zijn
mening over talige diversiteit kracht bij te zetten, is hier bij de amateurcritici geen sprake van.
Als zij het al hebben over het feit dat het Frans niet de moedertaal van Daoud is, gaat het er
vooral om dat ze het waarderen dat hij Frans heeft geleerd of mooi kan schrijven in het Frans.
De positie van niet-Franse schrijvers in Frankrijk bespreken zij al helemaal niet, terwijl uit
alle media-aandacht voor Daoud bleek dat hij toch wel een behoorlijk vreemde eend in de
Franse literaire bijt was.
% woorden koloniale erfenis
Allereerst was het lastig om te berekenen hoeveel procent van de recensie precies werd
besteed aan de koloniale erfenis. Wanneer gaat het daar precies over en wanneer niet?
Daarnaast waren de percentages redelijk nietszeggend. Bij sommige recensies waren deze
percentages hoog en reflecteerden zij maar op een klein aspect van de geschiedenis en de
actualiteit met heel veel woorden. Andersom gebeurde het ook: in heel weinig woorden
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konden recensenten soms een flink deel van de discussie omvatten. Dit was dus niet de beste
methode om erachter te komen hoe recensenten omgaan met de koloniale erfenis.
Redenen om het boek te lezen
Deze vraag werd meestal op een redelijk voorspelbare manier beantwoord. Als lezers al
aangaven waarom ze het boek gingen lezen was het omdat ze benieuwd waren naar dit
‘vervolg’ op L’Étranger. Bijna geen enkele amateurcriticus was er ‘toevallig’ op gestuit.
Gegevens recensenten
De gegevens van de recensenten zijn nodig om de subvragen te beantwoorden. In
onderstaande diagrammen zijn ze uitgewerkt. In de bijlage is een uitgebreide tabel te vinden
waarin per Babelio-recensent onderstaande gegevens zijn uitgewerkt. Zoals de onderstaande
diagrammen laten zien, zijn het geslacht en de leeftijd van de recensenten niet altijd bekend.

A. Leeftijd recensenten (N =
66)

B. Geslacht recensenten (N =
66)

2
13
16

20-40

26

41-60

39
8

Man

61-80

Vrouw

81+

Onbekend

Onbekend
25

1

66

D. Aantal recensies op Babelio
(N = 66)

C. Aantal likes recensie (N =
66)

2 2

4

4

2

Meer dan 50

17

12

41 t/m 50
10

46

Meer dan 1000

31 t/m 40

501-1000

21 t/m 30

100-500

10 t/m 20

0-99

Minder dan 10
33

E. Aantal woorden recensie (N = 66)
11

5
Meer dan 1000
750-1000
18

501-750
251-500

41

100-250

Diagram 12A: de leeftijden van de Babelio-recensenten. Diagram 12B: De geslachten van de
Babelio-recensenten. Diagram 12C: Het aantal likes dat de Babelio-recensies over
Meursault, contre-enquête kreeg van andere Babelio-lezers. Diagram 12D: Het aantal
recensies dat de Babelio-lezers in totaal op Babelio hebben geplaatst. Diagram 12E: Aantal
woorden gebruikt in de Babelio-recensie van Meursault, contre-enquête.
Wat meteen opvalt in deze diagrammen, zijn de leeftijden: de recensenten die hun leeftijden
bekend maken, zijn bijna allemaal tussen de 45 en de 65 jaar oud. Daarnaast hebben mannen
een kleine meerderheid in dit corpus voor zover de geslachten bekend zijn. Een ander
opvallend verschijnsel is hoe veel de recensenten vaak al hebben geschreven voor Babelio. De
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meeste amateurs hebben minstens honderd recensies op hun naam staan. Ten slotte schrijven
ze redelijk korte recensies: op enkele uitschieters na telt de gemiddelde recensie niet meer dan
250 woorden.
5.6 Resultaten subvragen
Hoe waarderen de amateurcritici het boek ten opzichte van de professionele critici?
Zowel de instituties als de amateurs zijn overwegend positief over het boek. In zoverre
professionele critici hun mening echt duidelijk maakten, waren zij overwegend positief.
Daarnaast mag er niet vergeten worden dat Daoud waardering heeft gekregen van
professionals die niet zo zeer recensenten zijn: zo waardeerden de jury’s van literaire prijzen
zijn werk ook genoeg om hem in ieder geval te nomineren voor prestigieuze literaire prijzen.
De amateurrecensenten waren ook overwegend positief: 51 van de 66 recensies waren
uitgesproken positief. Daarin zijn de critici met een gemengde mening niet eens meegenomen.
Het aantal uitgesproken negatieve recensies was in ieder geval heel klein: slechts zes van de
66.
Hoe waarderen de hoogst beoordeelde recensies op Babelio.fr het boek?
De recensies staan in de bijlage op volgorde van populariteit. De populariteit is in dit geval
gemeten door middel van het aantal ‘likes’ dat een recensie kreeg. Lezers kunnen dus elkaars
recensies beoordelen. Welke criteria zij daarvoor hanteren is onduidelijk, maar wat wel
duidelijk is, is dat de positieve recensies ook het best beoordeeld worden. Nu zijn er wel heel
veel positieve amateurrecensies te vinden in dit corpus. De recensie van Andman wordt het
best beoordeeld met 104 likes. Andman heeft ook in totaal 191 recensies geschreven, dus hij
heeft waarschijnlijk ook genoeg oefening gehad om een kwalitatief goede recensie te
schrijven. Dit is meer te zien bij de populaire recensies: de tien populairste recensenten in dit
corpus hebben allemaal minstens honderd recensies geschreven voor Babelio. In deze online
lezerscommunity zijn zij daardoor misschien niet alleen heel goede recensenten, maar ook
vertrouwde bezoekers die misschien een online vriendennetwerk hebben opgebouwd. Dat kan
ook bijdragen aan de populariteit van de recensies. Wat niet meespeelde in de populariteit van
de recensies was de tijd waarop de recensie werd geplaatst: de tien populairste recensies
komen uit de jaren 2014-2017. Het is dus niet zo dat de oudere recensies per definitie
populairder zijn omdat zij meer tijd hadden om gelezen te worden.
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Wat kan er gezegd worden over de identiteit van de lezersrecensenten?
Er kan relatief weinig gezegd worden over de identiteit van deze recensenten. De amateurs
maken weinig gegevens over zichzelf bekend. Het enige wat zeker is, is dat het allemaal
Fransen zijn (daar is de selectie op gebaseerd). Verder is het aantal mannen en vrouwen bijna
gelijk. Ze zijn vaak tussen de 45 en de 65 jaar oud en hebben al behoorlijk veel recensies
geschreven.
Is er een verschil tussen de manier waarop de amateurcritici het debat over de koloiale
erfenis bespreken ten opzichte van de professionele critici?
Deze vraag werd in paragraaf 5.4 al enigszins besproken: de proffessionele critici bespreken
vaak feiten rondom het boek en de situatie in Frankrijk en Algerije, maar amateurs geven het
eerder aan dat ze geschokt, verbaasd of verrast zijn. De vraag is of er ook een verschil is in de
toon waarop amateurs en professionals bepaalde onderwerpen bespreken. In het onderstaande
citaat uit de recensie van L’Humanité opent Muriel Steinmetz zijn recensie als volgt:
Kamel Daoud (quarante-quatre ans) est né à Mostaganem (à 300km à l'ouest d'Alger).
Journaliste au Quotidien d'Oran, il rédige un billet par jour sur l'actualité de son pays,
intitulé «Raïna Raïkoum » (mon opinion, votre opinion). Il n'est pas rare que des
lettres anonymes d'islamistes en colère atterrissent sur son bureau. Meursault, contreenquête, son premier roman, paru en Algérie aux Éditions Barzakh, figure d'ores et
déjà sur les listes des favoris du Goncourt et du Renaudot.132
Steinmetz opent zijn recensie met een behoorlijke lading feiten: wie is Daoud, waar kennen
we hem van, waar kennen we zijn boek van? Middenin deze openingspassage trapt hij ook
meteen af met de islamkritiek op Daoud: het is niet gek dat hij boze brieven van islamisten
op zijn bureau krijgt. Deze zin wordt verder niet uitgewerkt in de inleiding. Pas later komt hij
terug op de religiekritiek uit het boek. Zonder verder iets uit te leggen plaatst Steinmetz een
citaat van Haroun:

« C'est à cause d'un Dieu qui n'existe pas... » Haroun résume ainsi le livre de Camus:
«Un homme qui sait écrire tue un Arabe qui n'a même pas de nom ce jour-là - comme
s'il l'avait laissé accroché à un clou en entrant dans le décor - puis se met à expliquer

132

Muriel Steinmetz in L’Humanité, 16 oktober 2014
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que c'est à cause d'un Dieu qui n'existe pas et à cause de ce qu'il vient de comprendre
sous le soleil et parce que le sel et la mer l'obligent à fermer les yeux.» 133

Steinmetz komt wel degelijk terug op de islamkritiek, maar op een subtiele manier: de lezer
moet zelf uit deze citaten halen dat dit kritiek is die Daoud levert op het geloof en dat hij
wellicht daarom kwade brieven van islamisten op zijn bureau krijgt. Een amateurcriticus
beschrijft dit anders:
Kamel Daoud, déjà connu pour son franc parler journalistique au Quotidien d’Oran,
évoque le mal-être de la société algérienne constamment à la recherche de son identité.
La perméabilité de ses contemporains à l’islamisation rigoriste des esprits, l’inquiète
au plus haut point.134
Na het lezen van Steinmetz’ recensie lijkt het erop dat Andman met een vergelijkbare passage
zijn recensie opent, maar schijn bedriegt: dit is pas de zesde alinea van zijn recensie. Andman
opent zijn recensie met een metafoor en daarna een korte introductie van waar het boek van
Daoud over gaat. Pas richting het einde van de recensie noemt hij de islamkritiek van Daoud.
Waar Steinmetz in de eerste alinea al de lezer op het spoor van de islamkritiek zet en daar
heel subtiel op terugkomt in een andere alinea, laat Andman pas in de zesde alinea weten wie
Daoud eigenlijk is en waarvan hij bekend is. Ook laat hij dan pas weten dat Daoud
islamkritiek uit. Aan de andere kant verwoordt hij dit wel veel duidelijker en explicieter dan
Steinmetz: de professional haalt citaten uit het boek aan, Andman laat vertelt rechtstreeks dat
Daoud zich zorgen maakt over godsdienst. Dit valt misschien ter verklaren doordat
professionals zich liever richten op het interpreteren van het boek zelf in plaats van het
omschrijven van alle heisa die is ontstaan rondom Meursault, contre-enquête. Een
amateurcriticus vindt het misschien juist waardevol om te vermelden dat Daoud een
interessante man is: Andman laat weten het boek al goed te vinden, maar aangezien Daoud
zelf ook een mediageniek figuur is maakt het het boek nog meer de moeite waard om te
lezen.In de conclusie en de discussie wordt er uit deze grote hoeveelheid resultaten één beeld
vastgesteld. Tevens wordt er gekeken naar hoe de resultaten passen bij de hypothese en bij het
theoretisch kader.

133
134

Muriel Steinmetz in L’Humanité, 16 oktober 2014
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Hoofdstuk 6
6.1

Conclusie & Discussie

Conclusie

In dit hoofdstuk wordt er gereflecteerd op de onderzoeksresultaten. Er wordt gekeken naar
wat er is ontdekt, wat de betekenis van de resultaten is en hoe vervolgonderzoek zou kunnen
plaatsvinden. De hoofdvraag van dit onderzoek luidde:

Op welke manieren wordt de publieke discussie in Frankrijk en Algerije over de koloniale
erfenis zichtbaar in de Franse online lezersreceptie van Meursault, contre-enquête?

Op basis van de resultaten wordt geconcludeerd dat de discussie terugkomt in de online
lezersreceptie en vooral verbazing heeft opgewekt bij de lezers. Daouds boek heeft dus veel
losgemaakt in Frankrijk, ook bij de ‘doorsnee’ lezers. Al noemen niet alle recensenten precies
alle facetten van de discussie over de koloniale erfenis, ze zijn in veel gevallen toch getroffen
door de actualiteitswaarde van het boek, het talent van Daoud, zijn kritische houding en de
problematiek van Algerije, een land dat nog steeds een identiteit zoekt. De discussie over de
koloniale erfenis mag dan geen onderwerp zijn waar de amateurcritici vaak op reflecteerden,
in veel gevallen heeft dit boek hen wel aan het denken gezet of gestimuleerd om zelf een
mening te vormen. Een eerste deel van de hypothese komt hiermee uit: de publieke discussie
komt terug in de recensies. De hypothese klopte echter niet helemaal. Er werd verwacht dat de
mening van de amateurcritici sterk zou afwijken van de mening van professionals. Ook dit
bleek niet het geval te zijn: beide groepen waren overwegend positief over het boek van
Daoud. De theorie dat amateurs minder subtiel zouden zijn omdat zij minder restricties
hadden is ook maar deels waar: ze verwoordden bijvoorbeeld hun mening minder subtiel dan
professionals, maar maakten niet heel uitgebreid gebruik van de vrijheid die ze krijgen van
Babelio die professionals niet kregen. De meningen van amateurcritici waren bijvoorbeeld
niet uitgesproken politiek, Babelio is blijkbaar niet de plek om een sterke anti-Franse of antiAlgerijnse mening te verkondigen. Een andere verrassing was het verschul in de lengte van de
recensies. De recensies van professionals waren vaak veel langer dan de recensies van
amateurlezers, terwijl een amateurlezer juist geen redactie achter zich heeft die conventies
opstelt als het maximum aantal woorden dat er gebruikt mag worden voor een recensie. De
hypothese van dit onderzoek is dus deels bevestigd: de publieke discussie is zichtbaar in de
lezersrecensies, maar zij wijken qua mening weinig af van de professionals.
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6.2

Discussie

Het deels uitkomen van de hypothese is zowel te wijten als te danken aan de onderzoeksopzet.
Het model dat was gebaseerd op bestaande onderzoeken en literatuur was in sommige
opzichten een goed instrument om de hoofdvraag te beantwoorden, anderzijds had het model
ook flinke nadelen. Wat positief was aan dit model is dat het een heel systematische manier
van werken is. Het is als het ware een checklist, waarin bijvoorbeeld afgevinkt kon worden of
de islamkritiek van Daoud werd genoemd of niet. Dit hielp ook met het verwerken en
weergeven van de onderzoeksresultaten: de tabellen die op basis van het onderzoeksmodel
waren gemaakt maakten de resultaten overzichtelijk. Daarnaast bood dit model de
mogelijkheid om veel verschillende facetten van de publieke discussie te abstraheren uit de
recensies: ingewikkelde zinnen en uitweidingen werden in het model gereduceerd tot heldere,
eenvoudige conclusies. Een complete paragraaf over hoe mooi Daoud schreef kon zo worden
samengevat als ‘Daoud schreef mooi’. Dit was precies genoeg informatie voor het onderzoek,
zonder dat andere facetten van de recensie ondergesneeuwd raakten. Dit model maakte het
dus mogelijk om op bondige wijze op veel verschillende zaken als de auteur, personages, stijl,
het verhaal en de actualiteitswaarde te reflecteren. Die bondigheid was hard nodig, aangezien
het corpus (met de amateurrecensies en de professionele recensies) maar liefst 76 recensies
telde.
Dit model had echter ook nadelen. Zoals ook al in paragraaf 5.5 werd besproken,
waren sommige zaken lastig meetbaar. Het is bijvoorbeeld erg lastig om percentages tekst
vast te stellen die over de koloniale erfenis gaan, als er geen criteria zijn voor wanneer een
stuk tekst precies over de koloniale erfenis gaat. Daarnaast was er ook niet goed vastgesteld
wanneer het boek eigenlijk werd samengevat..
Een ander probleem van het model is dat het zaken meet die soms helemaal niks
zeggen of niet relevant blijken te zijn. Zo bleek het gebruik van aanhalingstekens rondom het
woord ‘Arabe’ niet veel op te leveren dat bijdroeg aan de onderzoeksresultaten. In een
vervolgonderzoek zouden dus enkele categorieën geschrapt worden of duidelijker worden
geformuleerd.
Toch is de verwachting dat de publieke discussie terugkomt in de recensies
uitgekomen. De verwachting dat de amateurcritici minder genuanceerd zouden zijn is ook
deels uitgekomen, maar op een andere manier dan in de eerste instantie werd gedacht. De
hypothese was dat amatauercritici minder genuanceerd zouden oordelen over het boek en
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lange recensies zouden schrijven, omdat zij geen baas of redacteur hebben die hen vertelt hoe
zij hun recensies moeten schrijven. Maar dit bleek niet het geval te zijn: de recensies van
amateurs waren meestal korter dan de recensies van professionals. De negatieve recensies
lieten vooral zien dat ook amateurcritici subtiel kunnen zijn: zelfs in de negatieve recensies
werden nog positieve punten van het boek genoemd. Op Babelio werd het boek dus niet
zonder meer afgebrand. Vallen deze overeenkomsten en verschillen te verklaren aan de hand
van het theoretisch kader?
Volgens Bourdieu zouden alle recensenten die voorbij kwamen in dit onderzoek
spelers zijn in het literaire veld. De amateurrecensent ‘vecht’ echter om andere dingen dan de
professional. Op een online netwerk als Babelio verdient men geen geld of prestige met
recensies. Het is de lezers wellicht om iets heel anders te doen. Het zou kunnen dat de
amateurcritici gewoon simpelweg een willen praten over een boek dat zij leuk vonden. Maar
het kan ook zo zijn dat zij willen praten met andere lezers over boeken. Een site als Babelio
heeft immers een sociale functie, waarin lezers met elkaar in contact kunnen komen om te
praten over boeken. Om ervoor te zorgen dat je contacten krijgt, kan je het beste recensies
publiceren of op de recensies van anderen reageren. Dat verklaart wellicht waarom de
populaire recensies van ‘veelschrijvers’ zijn: ze hebben al een flink netwerk opgebouwd op
Babelio waarin ze over boeken kunnen praten. Om een populaire recensie te schrijven – en
daarmee dus het online netwerk te vergroten – is het belangrijk dat veel mensen de recensie
lezen, leuk vinden en kunnen begrijpen. Daarom wordt vermoed dat de amateurcritici minder
impliciete formuleringen gebruiken. Daarnaast verklaart dat ook deels de kortere recensies:
een grote lap tekst oogt misschien minder aantrekkelijk. Daarnaast zijn de amateurrecensies
ook nog eens alleen digitaal te lezen, terwijl dagbladrecensies op papier staan. Veel mensen
vinden het prettiger om een lange tekst op papier te lezen. Waar het om draait bij zowel de
amateurs als professionals is de consecratie: de waardetoekenning. Daarbij is het belangrijk
hoe de criticus zichzelf presenteert, of dat nou op het internet of op papier is. De amateur
online presenteert daarom een recensie die leesbaar, eenvoudig en bondig is. Vaak wordt er
ook nog een persoonlijk tintje aan gegeven, waarin de criticus bijvoorbeeld zegt dat hij
L’Étranger nog had gelezen op de middelbare school. Deze manier van schrijven maakt de
online recensent sympathiek en herkenbaar, hij is iemand die bij wijze van spreken de
buurman kan zijn. Misschien zijn daarom de negatieve recensies nog behoorlijk subtiel: een
recensie waarin ongenuanceerd Daouds werk wordt afgebrand geeft een onsympathiek beeld
van de auteur, en dat is weer niet goed voor de sociale contacten op Babelio.
Om aan te tonen dat de theorie van Bourdieu cruciaal is om de verschillen tussen de
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amateurrecensies en de professionele dagbladrecensies te verklaren, hoeft er eigenlijk maar
een vraag gesteld te worden: zou een dagbladcriticus in zijn recensie beschrijven hoe hij
L’Étranger heeft gelezen op de middelbare school? Een dergelijke uitspraak staat misschien
wel heel sympathiek, maar daar is het de dagbladcriticus niet om te doen.. Het is zijn baan, en
ook iets waarmee hij een bepaald prestige krijgt: de dagbladcriticus krijgt immers betaald om
te bepalen wat een goede smaak eigenlijk is. Daarom presenteert een dagbladcriticus zich
eerder als een kenner, waar de krantenlezer eigenlijk wel zeker van weet dat hij L’Étranger
heeft gelezen. Dit verklaart ook waarom er meer nuance in een recensie zit: juist door de
beschouwende schrijfstijl, het afwegen van alle voor- en nadelen van het boek en het
beschrijven en nuanceren van alle heisa rondom Meursault, contre-enquête laat de
dagbladcriticus zijn dat hij geleerd is, er verstand van heeft en daarom dus de juiste persoon is
om te oordelen over het boek. Daarnaast spelen er andere belangen mee: boekenredacties
onderhouden bepaalde relaties met uitgeverijen, auteurs of boekhandels. Een boek zonder
meer de hemel in prijzen of afbranden zou niet professioneel overkomen.
Wat ook bijzonder is, is dat het boek van Daoud werd gewaardeerd om het
verrassingseffect. Uit het theoretisch kader bleek door het begrip ‘verwachtingshorizon’ dat
lezers een boek eerder waarderen als het buiten hun verwachtingshorizon valt. Wat bleek uit
de positieve oordelen over Meursault, contre-enquête was dat amateurcritici het boek zo goed
vonden omdat het een vernieuwend perspectief biedt op het bekende werk van Camus. Het
feit dat lezers verrast of verbaasd waren droeg bij aan de waardering voor het boek. Het is wel
de vraag hoe goed de theorie van Jauss toe te passen is op internetcritici: in de tijd dat Jauss
bedacht dat ‘esthetische distantie’, dus de afstand tussen de verwachtingshorizon en het
daadwerkelijke oordeel over het boek, een maatstaf zou zijn om de kwaliteit van een boek
mee te meten speelden amateurcritici nog amper een rol van betekenis. Er was in zijn tijd nog
geen internet en Jauss had waarschijnlijk eerder professionals in gedachten toen hij zijn
ideeën formuleerde. Ofwel: het verrassingseffect van Meursault, contre-enquête werd
inderdaad gewaardeerd door de lezers, maar dit valideert niet per se de theorieën van Jauss.
Ten eerste heeft dit onderzoek aangetoond dat de publieke discussie over de koloniale
erfenis meer is gaan leven bij de Fransen toen ze dit boek hadden uitgelezen. Ten tweede
toont dit onderzoek aan dat literatuur een belangrijke rol speelt in hoe het publiek denkt over
de actualiteit; amateurs gaven aan zaken beter te begrijpen of opnieuw L’Étranger te willen
lezen om precies te begrijpen wat Daoud bedoelde. Ten slotte toont dit onderzoek aan dat
Daoud niet hoeft te treuren om het missen van de Goncourt. Hij heeft minstens 66 Fransen
zestig jaar na de onafhankelijkheidsoorlog een belangrijke geschiedenisles gegeven. Maar dat
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was niet zijn enige doel: hij hoopte ook hoop te kunnen creëren bij de Algerijnse jeugd. Dat
kon deze keer helaas niet onderzocht worden. In de toekomst zou het wel interessant zijn om
de mening van Algerijnse lezers mee te nemen in het onderzoek. Zowel Franse als Arabische
recensies kunnen dan worden meegenomen. Het is de vraag of zij net zo positief zijn over
Daoud als de Fransen, of zullen de Algerijnen juist moeite hebben met de islamkritiek? Een
andere interessante mogelijkheid voor vervolgonderzoek is om de Franse receptie van andere
boeken van niet-Franse schrijvers te onderzoeken, zoals Alain Mabanckou of Marie NDiaye.
Wellicht zijn zij ook een eye-opener geweest voor het Franse lezerspubliek.
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Bijlage 1: Tabellen recensieonderzoek
5.2 Positief vs. negatief
Positieve

Goede

lezers

opvolger vernieuwend

(N = 51)

Interessant/

Mooie

Belangrijk/

Emotioneel/

taal

actueel

ontroerend

X

X

perspectief

Andman

X

Erveine

X

Anette55

X

democratz

X

francoisvaray

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

Meps

X

X

X

X

Charybde7

X

X

X

X

Drych

X

X

X

X

X

X

traversay
Horusfonck

X

X

X

euphemie

X

X

X

X

X

X

UglyBetty

X

X

X

Nounours36

X

Jimede

X

X

X

Michfred

Overig

X

X

Andras

X

X

X

X

bina

X

X

X

X

Mancris

X

X

X

X

antibouille

X

X

X

X

som

X

X

X

X

osolemio

X

Kickou

X

Phebe14

X

domrl

X

Christinebea

X
X

X
X

X

X

X

X
X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

usson
Mediathequel X

X

X

espennesmira
beau
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Positieve

Goede

lezers

opvolger vernieuwend

(N = 51)

Interessant/

Mooie

Belangrijk/

Emotioneel/

taal

actueel

ontroerend

Overig

perspectief

MMChretien

X

X

X

JeanPierreV

X

X

X

Babelette

X

X

X

Loubhi

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

BMSierre
X

Unetassedebo

X

nheur
celinezug

X

X

Topocl

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Celkana

X

X

X

X

Rodin_Marce X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fandol
MarcelP

X

X
X

X

l
Floyd2408

X

Melcleon

X

AdeleHeu

X

oran
cathe
cedratier

X

Dhalluin
7269

X

presc16

X

Profdoc45

X

Totaal

33

X

38

39

47

20

3

Tabel 1: De positieve oordelen van de overwegend positieve lezers
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Gemengd

Goede

Interessant/

(N=9)

opvolger vernieuwen

Mooie taal

Belangrijk/

Emotioneel/

actueel

ontroerend

X

X

Overig

d
perspectief
auracaria
X

Otello
MdHennin

X

Kerfany54

X

brigaldufenec

X

X

X

X
X

X

Darcourt
X

frederic6344a
16a
ciena

X

X

Frandj

Totaal

1

X

X

X

6

4

4

2

0

Tabel 2: De positieve oordelen van de gemengd positieve lezers

Negatief

Omgang

Saai/niet

Ongemakkelijk of

(N = 6)

Camus

interessant

onbegrijpelijk (te

Overig

moeilijk)
X

Jall
Mimifasola

X

X
X

juliadana
Titanus

X
X

Chixoo

X

Juste5

Totaal

2

2

2

1

Tabel 3: De negatieve oordelen van de amateurlezers met een negatief oordeel over het boek

81

Gemengd

Omgang

Saai/niet

Ongemakkelijk of

(N=9)

Camus

interessant

onbegrijpelijk (te

Overig

moeilijk)
X

auracaria
X

Otello

X

MdHennin
Kerfany54

X

brigaldufenec

X
X

Darcourt
frederic6344a16a

X
X

ciena
Frandj

X

X

Totaal

3

3

3

1

Tabel 4: De negatieve oordelen van de amateurlezers met een gemengd oordeel over het boek
(gemengd)

Goede

Interessant/

positief

opvolger

vernieuwend

Mooie taal

actueel

(N=10)

perspectief

L’Humanité

X

La Croix

X

X

Le Figaro

X

X

Le Monde

Ouest-

X

ontroerend

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Les Echos

Belangrijk/ Emotioneel/ Overig

France
X

Le

X

Télégramme
X

Le Temps
Le Matin

X

Le

X

X

X
X

X

X

X

9

7

9

X

Populaire
du Centre
Totaal

3

2

1

Tabel 5:De positieve oordelen van de professionele dagbladcritici
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5.3 Portrettering personages en auteurs
Beschrijven

Camus

Camus =

Camus

auteurs

=

‘laf’/

= Overig polemisch/

(N = 35)

legende

kolonist

kritisch
X

Andman

Daoud =

X

Daoud =

Daoud =

moedig/

Overig

heeft lef
X

X

auracaria
francoisvaray

X

Meps

X

X

Charybde7

X

X

traversay

X

X

X

X

euphemie
Michfred

X

X

X
X

UglyBetty
Otello

X

Andras

X

X

bina

X

X

X

X
X

osolemio
mimifasola

X

X

Mancris
som

X

X

X
X

juliadana
Phebe14

X

Christinebea

X

X
X

X
X

usson
MMChretien

X

JeanPierreV

X

MDHennin

X

Titanus

X

celinezug

X

Topocl

X

X

X
X

MarcelP

X

Philamante

X

Rodin_Marce

X

X
X
X
X

X

Fandol

X

X
X

X

X

l

83

Camus

Camus

Camus

=

= ‘laf’/

= Overig polemisch/

legende

kolonist

Floyd2408

X

AdeleHeu

X

oran

X

cedratier

X

ciena

X

Frandj

X

Profdoc45

X

Totaal

28

X

Daoud =

Daoud =

Daoud =

moedig/

Overig

kritisch

heeft lef

X

X

X
X
X

1

6

X

X

X

19

11

10

Tabel 6: De oordelen over Camus en Daoud door de online amateurcritici
Beschrijven

Haroun =

personages

passief

Haroun = actief

Haroun =

Haroun =

slachtoffer

onsympathiek

(N = 48)
Andman

X

X

Erveine

X

X

Anette55

X

X

democratz

X

X

auracaria

X

X

francoisvaray

X

traversay

X

X
X
X

Michfred
UglyBetty

X

Nounours36

X

X

X

Jimede

X

X

bina

X

X

Mancris

X

X

antibouille

X

X

som

X

X

osolemio

X

X

mimifasola

X

juliadana

X

X
X

Kickou

X

X

Christinebeausson

X

X

84

Haroun =

Mediathequelespe

Haroun = actief

Haroun =

Haroun =

passief

slachtoffer

onsympathiek

X

X

X

X

nnesmirabeau
MMChretien

X

JeanPierreV

X

MelleFiFi

X

X

Babelette

X

X

Loubhi

X

X

BMSierre

X

X

Unetassedebonhe

X

X

X

X

ur
celinezug

X

Topocl

X

Fandol

X

X

MarcelP

X

X

Celkana

X

X

Rodin_Marcel

X

X
X

brigaldufnec

X

Floyd2408

X

X

Melcleon

X

X

AdeleHeu

X

X

oran

X

X

cathe

X

X

cedratier

X

X

frederic6344a16a

X

X

ciena

X

X
X

Dhalluin
Frandj

X

7269

X

presc16

X

Profdoc45
Totaal

36

X
X
X

X

X

12

42

4

Tabel 7: de oordelen over het personage Haroun door de online amateurcritici
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Beschrijven

Camus

Camus =

Camus =

Daoud =

Daoud =

Daoud =

auteurs

=

‘laf’/

Overig

polemisch

moedig/heeft

Overig

(N = 9)

legende

kolonist

/kritisch

lef

L’Humanité

X

X
X

X

X

Le Figaro

X

X

Le Monde

X

X

La Croix

Les Echos

X

X

Ouest-France

X

X

La

X
X

X

X

X

X

X

Télégramme
Le Temps
Le Populaire

X

X

7

2

du Centre
Totaal

3

1

5

4

Tabel 8: de oordelen van de profesionele dagbladcritici over Camus en Daoud

Beschrijven

Haroun =

personages

passief

Haroun = actief

Haroun =

Haroun =

slachtoffer

onsympathiek

Overig

(N = 9)
Humanité

X

X
X

Le Figaro

X

Le Monde

X

Les Echos

X

X

Ouest-France

X

X

La

X
X

X

X

X

X

Télégramme
Le Temps
Le Matin

X

X

Le Populaire

X

X

du Centre
Totaal

6

3

8

1

1

Tabel 9: de oordelen van de professionele dagbladcritici over het personage Haroun
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5.4 De koloniale erfenis, discussies over literair erfgoed en religie in de
recensies
(post)

Islam

Algerije

Frankrijk

Vernedering

Nieuwe

koloniale

kritiek

zoekt

gaat niet

kolonisatie

inzichten

identiteit

goed om

voor de

met erfenis

lezer

context
(N = 41)
Andman

X

X
X

Erveine
X

Anette55
auracaria

X

X

X

X

X

X

X
X

francoisva

Overig

X

ray
Meps

X

Charybde

X

X

X

7
X

Drych
traversay

X

Michfred

X

X

UglyBetty

X

X

Nounours

X

X

X

X

X
X

X

X
X
X

X

36
X

Jimede

X
X

Andras

X

bina

X

X

antibouille

X

X

som

X

X

X

Phebe14

X

X

X

X

domrl
Christineb

X

X

X

X

X

X

X

X

X

eausson
X

MMChret

X

ien

JeanPierr

X

X

eV

87

Islam

Algerije

Frankrijk

Vernede

Nieuwe

kritiek

zoekt

gaat niet goed

ring

inzichten

identiteit

om met

kolonisat

voor de lezer

erfenis

ie

Overig

X

Loubhi
Unetassed

X

X

X

X

ebonheur
X

celinezug
Topocl

X

X

Fandol

X

X

MarcelP

X

Philamant

X

X
X
X

X
X

Celkana

X

X

X

X

X

X

X

X

e
Rodin_Ma
rcel
brigaldufn

X

X

X

X

X

ec
Floyd2408

X

Melcleon

X
X

AdeleHeu
oran
cathe
cedratier

X

Frandj

X

7269
Totaal

23

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29

13

20

23

7

Tabel 10:de uitspraken van amateurcritici over de koloniale erfenis
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(post)

Islam

Algerije

Frankrijk

Vernedering/

Nieuwe

koloniale

kritiek

zoekt

gaat niet

geweld

inzichten

identiteit

goed om

(de)kolonisati

voor de

met erfenis

e

lezer

context
(N = 9)
L’Humani

X

Overig

X

té
X

La Croix
Le Monde

X

X
X

Les Echos
X

X

X

X

X

X

X

X

Le Matin

X

X

Le

X

Ouest-

X
X

France
La

X

Télégram
me
Le Temps

X
X

Populaire
de Centre
Totaal

5

7

0

4

1

5

Tabel 11: de uitspraken van de professionele critici over de koloniale erfenis

5.5 Overige uitkomsten onderzoek (gegevens amateurcritici)
Naam lezer

Geslacht +

Aantal ‘likes’

Aantal recensies

Aantal woorden

(N = 66)

evt leeftijd

recensie

op Babelio

recensie

Andman

Man

104

191

269

Erveine

Vrouw

86

120

128

Anette55

Vrouw

46

683

132

democratz

Man

47

116

329

auracaria

?

33

1041

112

francoisvaray

Man (57)

33

188

241

Meps

Man

32

292

250

Charybde7

Vrouw

32

849

670

Drych

Man

27

440

175

traversay

Man (59)

21

1004

247

Horusfonck

Man (60)

19

1039

118

89

Geslacht

Aantal ‘likes’

Aantal recensies

Aantal woorden

recensie

op Babelio

recensie

euphemie

Vrouw

19

143

159

Michfred

Vrouw

19

817

375

UglyBetty

?

19

56

234

Otello

Man

18

22

165

Nounours36

Man (53)

17

237

408

Jimede

Man (50)

16

354

162

Andras

Man (69)

14

584

247

Jall

?

9

126

124

bina

Vrouw (40)

12

852

369

Mancris

Man (23)

10

70

415

antibouille

Man

10

234

144

som

Vrouw

9

619

136

osolemio

Vrouw

9

126

124

mimifasola

Vrouw

8

65

178

juliadana

?

8

12

144

Kickou

Man

7

90

193

Phebe14

Vrouw

7

113

166

domrl

Vrouw (59)

6

250

110

Christinebeausson

Vrouw (66)

6

583

285

Mediathequelespen

?

6

334

111

MMChretien

?

6

57

1302

JeanPierreV

Man (67)

6

344

629

MDHennin

Man (43)

6

160

176

Mellefifi

Vrouw (47)

6

162

103

Babelette

?

5

51

103

Loubhi

Man

5

315

133

BMSierre

?

5

730

107

Titanus

Man (80)

5

7

164

Unetassedebonheur Vrouw (52)

5

74

404

celinezug

Vrouw (50)

5

135

107

Topocl

Vrouw

5

385

600

Kerfany54

Vrouw

5

88

183

nesmirabeau

90

Geslacht

Aantal ‘likes’

Aantal recensies

Aantal woorden

recensie

op Babelio

recensie

Fandol

Man (67)

4

322

495

MarcelP

Man (56)

3

103

495

Celkana

Vrouw (42)

4

336

138

Philamante

Vrouw (42)

4

13

140

Rodin_Marcel

Man (64)

4

13

443

brigaldufenec

?

4

123

171

Floyd2408

Man (47)

4

487

283

Melcleon

Man (65)

4

86

258

AdeleHeu

Vrouw

3

30

335

oran

Vrouw

3

378

361

(117?)
cathe

Vrouw (58)

3

849

250

cedratier

Man (64)

3

136

553

darcourt

?

3

149

100

frederic6344a16a

?

2

2

367

ciena

Vrouw (47)

2

104

873

Dhalluin

?

2

109

116

frandj

Man

1

1025

564

Chixoo

Man (54)

1

109

121

7269

Vrouw

1

195

113

presc16

Vrouw

1

7

108

Profdoc45

?

1

157

116

Tabel 12: de gegevens van de Babelio-recensenten
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