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 Vooraf

Bij de eerste en tweede druk

Dit boek verscheen voor het eerst in 1983 en later opnieuw in 1990. Ik droeg 
het destijds op aan Koos Koster, ‘die het niet meer heeft kunnen lezen’. Deze 
journalist en dichtbije vriend was geïnteresseerd in het onderwerp. Vlak 
voordat hij in 1982 voor de laatste keer vertrok naar El Salvador, waar hij 
kort daarop werd vermoord, discussieerden we over dit project. Hij vond 
het buitengewoon relevant vanuit de urgentie die hem altijd bezielde: meer 
kennis van elkaars culturen en geschiedenis verruimt wederzijds begrip – en 
kost bovendien aanzienlijk minder dan de kleinste hedendaagse oorlog.

Veel van mijn ideeën over en inzichten in Afrika’s literatuurtradities zijn 
de vrucht van jarenlange stimulerende contacten met Afrikaanse schrijvers 
en critici, gesprekken en discussies met collega’s en studenten in Congo, 
Burkina Faso, Nigeria, Kenia, Senegal, Zimbabwe en Zuid-Afrika. Ik heb veel 
van hen geleerd: zij waren het, die de Afrikaanse literatuur vleugels gaven.

Mineke Schipper

Bij de nieuwe, derde druk

Afrikaanse letterkunde is nog altijd het enige overzichtswerk over dit 
onderwerp in het Nederlandse taalgebied. De heruitgave van 1990 is inmid-
dels bijna dertig jaar oud. Nieuwe schrijvers, dichters en de intermediale 
ontwikkelingen in de afgelopen jaren zijn van grote invloed geweest op de 
Afrikaanse letteren. Deze dynamische processen leidden tot het idee om 
het boek ingrijpend te herzien.

Wij hebben Afrikaanse letterkunde op verschillende manieren leren 
kennen. Mineke Schipper kreeg voor het eerst Afrikaanse poëzie en romans 
onder ogen in 1964, toen zij Franse (later ook Afrikaanse) literatuur ging 
doceren aan de Université Libre du Congo. In Nederland bleek deze literatuur 
vrijwel onbekend. Op uitnodiging van uitgeverij Spectrum publiceerde zij 
in 1983 Afrikaanse letterkunde voor de Aula Letterkunde Reeks. De herziene 
uitgave was een initiatief van uitgeverij Ambo in 1990. Als hoogleraar aan 
de Universiteit Leiden wist Mineke Schipper als eerste een plaats voor 
onderzoek en onderwijs in Afrikaanse literatuur te creëren.
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Daniela Merolla is afgestudeerd aan de universiteit La Sapienza in Rome 
met een masterscriptie over orale Berberse literatuur. Ze verbreedde haar 
interesse in Afrikaanse literatuur bezuiden de Sahara tijdens haar doctoraat 
aan de Universiteit van Leiden. Tussen 2000 en 2016 werkte Merolla in 
Leiden aan onderzoek en onderwijs over Afrikaanse literatuur en nieuwe 
media. Sindsdien is ze hoogleraar in Berber literatuur en kunst aan het 
Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO/Université 
Sorbonne Paris Cité) waar ze intensief met collega’s van de afdeling Afrika 
samenwerkt.

Inge Brinkman maakte kennis met Afrikaanse letterkunde via de colleges 
van Mineke Schipper aan de Universiteit Leiden en voltooide daar in 1996 
een proefschrift over mondelinge en geschreven literatuur in Kenia. Sinds 
oktober 2015 doceert zij Afrikaanse letterkunde aan de universiteit Gent 
bij de afdeling Afrikaanse talen & culturen.

We zijn blij dat onze inmiddels twintig jaar oude samenwerking tot 
deze nieuwe uitgave bij Amsterdam University Press heeft geleid. Daniela 
en Inge willen met hun samenwerking voor dit boek Mineke bedanken 
voor haar inzet om Afrikaanse literatuur onder de aandacht te brengen 
in het Nederlandse taalgebied en ver daarbuiten en, in meer persoonlijke 
termen, voor haar rol als energieke promotor van hun proefschrift en van 
de vele andere onderzoekers die nog steeds actief zijn op het terrein van 
de Afrikaanse letteren.

Schrijven is keuzes maken en herschrijven betekent nieuwe keuzes 
maken. Een punt van discussie is uiteraard de toenemende druk op het 
begrip Afrikaanse letterkunde. Janheinz Jahn (1966: 21) schreef al in 1966: 
‘Geography does not provide literary categories.’ Door de toenemende 
mobiliteit en de nieuwe communicatiemogelijkheden zijn er zelfs auteurs 
– ook uit Afrika – die voorstellen het begrip Afrikaanse literatuur nu maar 
te laten vallen.

Nog afgezien van deze complexe discussie is het schrijven van een boek 
over de letteren van een heel continent in vierhonderd bladzijden een 
onmogelijke opgave. Om het boek niet onleesbaar te maken door einde-
loze opsommingen van onbekende namen, boektitels, samenvattingen en 
dergelijke, worden alleen de belangrijkste lijnen getrokken. Er is gestreefd 
naar een representatieve selectie. Niettemin zijn de hier gemaakte keuzes 
beperkt en persoonlijk.

Dit boek biedt een overzicht van zowel mondelinge als geschreven gen-
res uit Afrika. De scheiding tussen mondelinge en geschreven literatuur 
is in de literatuurwetenschap ten onrechte vaak zo radicaal getrokken, 
dat mondelinge literatuur als een stiefkind te vondeling is gelegd bij de 
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antropologie. De mondelinge literatuur verdient veel meer aandacht, ook in 
de theorievorming. Net als elders is ook in Afrika mondelinge overdracht een 
levendig en dynamisch fenomeen met grote culturele, sociale en politieke 
invloed. Daarom gaat het eerste deel van dit boek dieper in op mondelinge 
overdracht, met aparte aandacht voor proza, poëzie en drama, hoewel dat 
onderscheid lang niet altijd duidelijk is.

In het tweede deel komt de geschreven literatuur aan bod. Daarin ligt 
de nadruk op literatuur in Europese talen: Engels, Frans, Portugees (en in 
mindere mate Spaans), omdat een Nederlandstalige lezer daar gemakkelijker 
toegang toe heeft. Het eerste hoofdstuk van dit deel gaat over literatuur in 
Afrikaanse talen, die tot nu toe helaas relatief weinig vertaald is.

In deze nieuwe uitgave worden voor het eerst verbanden gelegd tussen 
de literatuur ten zuiden en ten noorden van de Sahara: er is in de loop van 
de geschiedenis voortdurend interactie geweest op intellectueel en artistiek 
vlak. Specialisten op het terrein van Arabische literatuur in Afrika bepleiten 
al langer aandacht voor het Arabisch als Afrikaanse taal, en dat advies 
nemen we hier ter harte. Ondanks dit nieuwe perspectief op de Afrikaanse 
culturele noord-zuidbetrekkingen blijft de oorspronkelijke opzet van dit 
boek in grote lijnen bestaan: de nadruk ligt op literatuur ten zuiden van 
de Sahara. Van het uitbreiden van dit boek in de richting van de Arabische 
literatuur (die zich in oostelijke richting uitstrekt tot Centraal-Azië), is 
hier uiteraard geen sprake. Bij de spelling van de auteursnamen hebben 
we zoveel mogelijk de wensen van de auteurs gerespecteerd. Tenzij anders 
vermeld, is de vertaling van citaten in de tekst van onze hand.

Bij deze nieuwe en herziene uitgave van Afrikaanse letterkunde willen 
we graag verschillende instanties en personen bedanken. Om te beginnen 
Amsterdam University Press voor haar enthousiaste reactie op ons voorstel 
deze vernieuwde en uitgebreide uitgave te publiceren. Ook de Universiteit 
Leiden, INALCO/Université Sorbonne Paris Cité en de Universiteit Gent, met 
name de Gentse afdeling Afrikaanse talen en culturen, waren onmisbaar 
voor ondersteuning van dit project. En de staf van de bibliotheek van het 
Afrika-Studiecentrum in Leiden stond altijd klaar met bewonderenswaardig 
geduld en onvermoeibare service.

Ook vermelden we graag de recente hulp van Robin Van Den Broeck (scan 
en OCR), Giorgio Banti voor zijn commentaar op Somali Holland, Sajoh Bah 
voor informatie over Peeral.com, Wendy Belcher voor de afbeelding van het 
Ge’ez schrift en Emma Lievens. Daniela dankt Rens, Livio en Ella, en Inge, 
Stephan en Elke voor ruimhartig begrip en steun tijdens de vele overuren.

Uiteraard gaat onze welgemeende dank hier ook uit naar de vele Afri-
kaanse performers en schrijvers die door de jaren heen hun verbale rijkdom 
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en wijsheid genereus met ons deelden en onze kijk op het leven en de wereld 
verrijkten met extra dimensies.

Ten slotte: het is niet uitgesloten dat hier of daar de vraag wordt opgewor-
pen of witte Europeanen wel het recht hebben om over Afrikaanse literatuur 
te schrijven. In de twintigste eeuw gingen veel Europese onderzoekers gebukt 
onder een slecht geweten over alles wat hun voorouders de wereld hadden 
aangedaan: kolonisatie en slavenhandel en ongebreideld imperialisme. Het 
aantrekkelijkste antwoord op schuldgevoel over deze geschiedenis leek 
het cultuurrelativisme, dat een tijdlang veel invloed had: alle culturen zijn 
uniek en alleen iemand die deel uitmaakt van een cultuur kan er iets zinnigs 
over zeggen. Die insteek veroordeelt iedereen tot levenslange opsluiting in 
een culturele gevangenis met veronderstelde culturele soortgenoten (nog 
afgezien van de vraag op wiens gezag de definitie van soortgenoot gegeven 
wordt).

Vanuit identiteitspolitiek wordt recht van spreken nog vaak verward met 
kennis van zaken. In de wetenschap gaat het juist niet om eigen ervaring als 
voorwaarde vooraf: of je nu spreekt of schrijft vanuit een lijf met een penis of 
een clitoris (of beide), of vanuit een bepaalde huidskleur, het gaat altijd om 
inhoudelijke kennis en geduldig kritisch onderzoek. Het eigen perspectief 
moet continu bijgesteld en gecorrigeerd worden door kritische commentaren 
van anderen. Het staat iedereen vrij om zich in elk mogelijk onderwerp te 
verdiepen en een boek over welke literatuur dan ook te schrijven. En hoe 
meer aandacht voor Afrikaanse literatuur, hoe beter! Literatuur opent altijd 
en overal nieuwe perspectieven:

The amazing plenitude of written, oral and dramatized narratives that 
have circulated in Africa over the years gives the lie to the tales of silence: 
‘the “subaltern voices” so often assumed to be silent or suppressed can 
be heard loud and clear if one cares to locate oneself outside Western 
academies and networks. (Innes 2002, geciteerd in Finnegan, 2007: 72)

Beschaving is een gigantische markthal, een ruilbeurs, een rendez-vous 
van onderhandelen, delen en uitwisselen. Dat beschaving alleen ‘westerse 
beschaving’ zou zijn, waar anderen vanaf moeten blijven of zich hoogstens 
bij kunnen aansluiten, is een bekrompen visie die ontkent dat mensen van 
overal aan de beschavingserfenis hebben bijgedragen. Beschavingsontdek-
kingsreizigers durven twijfelen aan hun eigen gelijk en laten zich stimuleren 
door nieuwe vragen en ideeën. Kosmopolitische stemmen herschikken het 
mondiale culturele landschap door voortdurend verder te kijken, zoals 
Teju Cole liet zien in een indrukwekkende lezing in Amsterdam (2016). 
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Beschaving houdt het vermogen in tot zelfkritiek. Het goede nieuws is dat in 
het gevecht tegen onverdraagzaamheid bondgenoten van elke achtergrond, 
kleur, geloof, cultuur of kledingstijl elkaar vinden – en samen optrekken.

Mineke Schipper, Daniela Merolla en Inge Brinkman


