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Romans over diversiteit in 
Nederland

De in deze bijlage opgenomen romans zijn geschreven door met name alloch-
tone auteurs en beschrijven het leven in zowel Nederland als in het land van 
herkomst. Het lezen van deze romans kan als extra opdracht worden meege-
nomen.

Abdolah, K. (1997) De reis van de lege flessen. Breda: De Geus.
 Vluchteling die probeert een nieuw bestaan in Nederland op te bouwen 

door herinneringen uit Iran aan de nieuwe werkelijkheid te verbinden, tot 
op het moment dat dit niet meer voldoende is.

Abdolah, K. (2000) Spijkerschrift. Breda: De Geus, 2000.
 Roman over liefde, verraad, dood en religie in een even sprookjesachtig als 

woelig Perzië en Nederland.

Abdolah, K. (2006) Het huis van de moskee. Breda: De Geus.
 Over veranderingen in de Iraanse samenleving wanneer vertegenwoordi-

gers van de radicale islam op gewelddadige manier de macht grijpen.

Abdolah, K. (2008) De Koran. Breda: De Geus.
 De lezer wordt meegenomen op een wandeling door de tuinen van de 

 Koran.

Allas, Y. (1998) Idil, een meisje. Breda: De Geus.
 Een meisje gevangen in de islamitische gemeenschap waar de eigenwaar-

de van een vrouw wordt ontkend.

Allas, Y. (2000) De generaal met de zes vingers. Breda: De Geus.
 Een generaalsgezin in Somalië moet vluchten voor de burgeroorlog en 

zoekt asiel in Nederland.

Allas, Y. (2010) Een nagelaten verhaal. Amsterdam: De Bezige Bij.
 Een jonge vrouw reist na drieëntwintig jaar voor het eerst terug naar haar 

geboorteland. Het blijkt een ontluisterend weerzien.
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Alsanea, R. (2009) De meiden van Riaad. Amsterdam: Archipel.
 Debuutroman van de Saudisch-Amerikaanse studente die vertelt over de 

belevenissen, liefdes en roddels van vier vriendinnen uit de hogere Saudi-
sche kringen.

Bahara, H. (2009) Een verhaal uit de stad Damsko. Amsterdam: Maarten Mun-
tinga.

 De schrijver laat een eigentijdse jongerencultuur uit de grote stad zien.

Baycili, S. (2001) De nachtmerrie van een allochtoon. Amsterdam: Van Gennep.
 Satire over de multiculturele samenleving en een onweerstaanbare lach-

spiegel voor alle inwoners van Nederland.

Benali, A. (1996) Bruiloft aan zee. Amsterdam: Vassallucci.
 Roman vol passie, schaamte en culturele verwarring over het conflict tus-

sen de tradities van de ‘landstreek’ en het leven in ‘de west’.

Benali, A. (red.) (2001) Belofte aan de wereld. Breda: De Geus, Novib.
 Bloemlezing over het kind met bijdragen van veertien allochtone auteurs.

Broere, K. (2010) Van Accra naar Amsterdam. Amsterdam: Meulenhoff Man-
teau.

 Op reis met Afrikaanse migranten.

Bloem, M. (2001) Games4Girls. Amsterdam: De Arbeiderspers.
 Over moderne communicatie en oude vriendschapsbanden.

Boudou, K. (2005) Het schnitzelparadijs. Amsterdam: Vassalucci.

Dis, A. van (1994) Indische duinen. Amsterdam: Meulenhoff.
 Familiegeschiedenis van repatrianten uit Indië.

Bijlhout, P. (2008) Meer dan een dag. Soesterberg: Aspekt.
 Surinaams-Nederlandse schrijfster blikt terug op haar leven waarin zij 

zich als vrouw in de politiek waagt en daar een zware kater aan over 
houdt.

Eddaoudi, A. (2000) Hollandse nieuwe. Drie generaties Marokkanen aan het 
woord. Rotterdam: Ad. Donker.

 10 Interviews geven inzicht in de leef- en gedachtewereld van drie genera-
ties Marokkaanse mannen en vrouwen in Nederland.
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Isegewa, M. (2001) Abessijnse kronieken. Amsterdam: De Bezige Bij.
 Familiegeschiedenis waarin zowel de geuren uit Afrika als de somberte 

van de Amsterdamse Bijlmer opdoemen.

Isegewa, M. (2001) Twee chimpansees. Amsterdam: De Bezige Bij.
 Over Isegewa’s reis tussen twee culturen, van Oeganda naar Nederland en 

weer terug, en van zijn reis tussen twee werelden, van anonieme vreem-
deling tot gevierd auteur.

Laroui, F. (2001) Vreemdeling, aangenaam. Amsterdam: Van Oorschot.
 De in Marokko geboren schrijver vervreemdt van zijn geboorteland, voelt 

zich in Frankrijk ‘hoogstens een halve Fransman’ en kiest voor het Neder-
landerschap.

Meeuwse, K. (2000) Het huis van Han. Honderd jaar Chinese geschiedenis in 
Nederland. Utrecht: A.W. Bruna.

 Ook verfilmd: Oostenwind. De geschiedenis van de Nederlandse Chinezen.

Du Perron, E. (1935/2000) Het land van herkomst. Amsterdam: Van Oorschot
 Het beeld van twee vaderlanden: het Indië van zijn jeugd en het Parijs van 

zijn volwassen leven.

Ramdas, A. (2000) Het geheugen van de stad. Amsterdam: Balans.
 Tien verhalen van Rotterdamse families uit alle windstreken.

Rentes de Cavalho, J. (2000) De Hollandse minnares. Amsterdam: Atlas.
 Portugese man trekt vanuit zijn dorp naar Amsterdam om daar een nieuw 

leven op te bouwen.

Roemer, A.H. (1989) Roemers drieling. Amsterdam: De Arbeiderspers.
 Trilogie over de verhouding Nederland-Suriname.

Tang, Z. (1999) Tranen over Tian-An-Men. Den Haag: Bzztoh.
 De auteur was boerendochter, staakster op het Plein van de Hemelse Vre-

de en nu moeder en huisvrouw in Den Bosch.

Werker, W. (2010) Een makamba op Curaçao. Zoetermeer: Free Musketeers.
 Columns over het leven en werken op Curaçao.

Westerman, F. (2004) El Negro en ik. Amsterdam: Atlas.
 Een reisrapportage over ras, cultuur en identiteit.
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Wit, K. de (2009) De weg naar succes. 18 Vrouwen over hun drijfveren, hinder-
nissen en levenslessen. Amsterdam: Nieuw Amsterdam.

 Ambities van allochtone carrièrevrouwen met de visie van bekende eco-
nomen op het werken met biculturele professionals.

Yerli, N. (2000) Turkse Troel. Columns en brieven van haar lezers. Amsterdam: 
De Arbeiderspers.

 Ontregelt en ontroert. Geestige, open en scherpe blik op de twee culturen 
die haar hebben gevormd.

Yerli, N. (2001) De garnalenpelster. Amsterdam: De Arbeiderspers.
 De rijkdom van twee culturen in een ontroerende roman over moeder-

liefde.

Zalica, A. (2001) Gele sneeuw. Amsterdam: Meulenhoff.
 Gevlucht uit Bosnië, wonend in Nederland, schrijver tussen twee culturen.
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