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 V
olgens Zadie Smith is De Parijzenaar een ‘sublieme lees-
ervaring: delicaat, ingetogen, bovengemiddeld intelligent, 
ongewoon knap en echt mooi. Het lijkt bijna onmogelijk 
dat deze opmerkelijke historische roman het debuut is van 
een schrijver die halverwege de twintig is’. En toch is het 
waar. De Brits-Palestijnse Isabella Hammad is 27 en heeft 
de wereld veroverd met haar eerste boek, een knap en 

elegant geschreven epos over Midhat Kamal, de zoon van een 
textielhandelaar uit het oude Palestina die vlak voor de Eerste 
Wereldoorlog naar Montpellier vertrekt om medicijnen te stude-
ren. In Frankrijk wordt hij verliefd, op Parijs, op een vrouw, en als 
hij teruggaat naar Palestina is zijn thuisland niet meer hetzelfde. 
Het Ottomaanse rijk is uiteengevallen en de Britten hebben het 
nu voor het zeggen. Terwijl de wereld op een keerpunt staat, 
worstelt Midhat met zijn eigen innerlijke overtuigingen en de 
verwachtingen van anderen.

Deze worsteling vormt de rode draad van het boek, dat 
uiteindelijk gaat over onafhankelijkheid versus ergens bij horen. 
Althans, dat is de perceptie. We konden skypen met de schrijver 
zelf – een innemende en inderdaad indrukwekkend slimme vrouw, 
die les kreeg van de grote Zadie Smith maar allerminst naast haar 
schoenen lijkt te lopen – en haar zodoende vragen naar de werke-
lijke thema’s van deze grootse roman.

Een van de thema’s van De Parijzenaar lijkt het verlangen naar 
een thuis. Herken je dat?
‘Ja, zeker. Het gevoel van erbuiten vallen, ergens niet helemaal bij 
passen, dat is denk ik een menselijk gevoel. Iedereen kan zich daar 
wel iets bij voorstellen in deze complexe wereld. In bredere zin 
hebben we volgens mij allemaal wel het gevoel niet helemaal op 
onze plaats te zijn, en te verlangen naar een plek die klopt.’ 
Jij groeide zelf op met een biculturele achtergrond in Londen. Speelt 
dat een rol in jouw keuze voor dit onderwerp?
‘Ik was hierdoor wel al vroeg bewust van familie en gemeenschap, 
van al die dingen die bijdragen aan dat idee ergens bij te horen. 
Dus in zekere zin houdt het me wel bezig en schrijf ik er mis-
schien onbewust over, als iets wat me fascineert. Maar het was niet 
mijn bedoeling om erover te schrijven. Ik wilde het verhaal 
schrijven van Midhat.’
Je bent half Arabisch, half westers. Voel je dat ook zo?
‘Zeker. En ik ben daar blij mee. Er is niets dat ik er jammer aan 
vind. Maar soms denk ik wel dat het verwarrend kan zijn, vooral 
voor kinderen – om niet in een hokje te passen. Ik denk dat 
niemand van ons in een hokje past, het is een onjuist idee dat je 
een pure identiteit hebt en kunt worden gecategoriseerd. Mis-
schien ben ik wel extra alert op de onmogelijkheid van die 
gedachte, doordat ik al vroeg werd gedwongen mij bewust te zijn 
van de verschillen binnen in mij.’ 

Is dat als vrouw nog gecompliceerder, omdat de Arabische cultuur 
anders naar vrouwen kijkt dan de westerse?
‘Er was een geweldige Marokkaanse feministische schrijver, 
Fatema Mernissi, die specifiek hierover schreef. Zij schreef over 
de onvrijheid van moslima’s, maar ook over de tirannie van de 
mannelijke blik in het Westen, die bepaalt dat vrouwen moeten 
voldoen aan een onmogelijk schoonheidsideaal. Er is veel aan het 
veranderen, ook in hoe we denken over vrouwelijkheid en manne-
lijkheid, in onszelf en in anderen. Ik kan je geen definitief ant-
woord geven op de vraag hoe ik mijn vrouwelijkheid zie en ervaar, 
maar ik vind het beslist fascinerend om over na te denken.’
Midhat is gebaseerd op jouw overgrootvader. Waarom wilde  
je over hem schrijven?
‘Ik hoorde al van jongs af aan verhalen over hem. Mijn vader 
vertelde veel over hem, maar ook mijn oma, zij heeft een geweldig 
levendig geheugen. En mijn tante. Ze vertelden me veel anekdo-
tes, Midhat was een bijzondere, gevoelige en uitgesproken man. 
Een grappige man ook, hij was het komische karakter van onze 
familie. Hij stond bekend als ‘de Parijzenaar’, omdat hij verliefd 
was op Frankrijk. Ik wilde die man ontrafelen, zijn karakter en 
zijn geschiedenis, in het Palestina voordat Israël werd gesticht en 
de periode van eindeloos conflict aanbrak.’ 
Wilde je altijd schrijver worden?
‘Nee, ik dacht altijd dat ik wetenschapper zou worden. Maar ik 
hield wel van schrijven. Waarschijnlijk wilde ik wetenschapper 
worden omdat ik dacht dat ik dat moest worden. Door te gaan 
schrijven kon ik mensen van me afschudden die verwachtten dat 
ik dingen ging doen waar ik niet per se om stond te springen.’ 
Wat betekent schrijven voor jou?
‘Je hoort vaak zeggen dat schrijven een manier is om je eigen 
stem te vinden, jezelf uit te drukken. Maar ik zie het meer als een 
manier om betrokken te zijn met de buitenwereld, om niet opge-
sloten te zitten in mezelf. We leven vaak in zo veel bubbels, 
schrijven is voor mij een manier om daaruit te breken.’
Ben je al bezig met je tweede boek?
‘Ja, het gaat over een actrice en het wordt heel anders.’ 
Voel je een druk, nu vele gerenommeerde schrijvers en recensenten  
je de hemel in hebben geprezen?
‘Niet echt. Je raakt relatief snel gewend aan het idee te zijn gepu-
bliceerd. Je beseft dat je daar niet echt mee bezig bent of zou 
moeten zijn, je moet je daar in zekere zin voor beschermen. 
Schrijven is heel persoonlijk, een intieme bezigheid. Het vereist 
dat je een muur optrekt tussen jezelf en de publieke sfeer, om het 
gezond te houden.’
Hoe doe je dat?
‘Ik zit niet op social media, dat helpt. En ik denk dat je jezelf moet 
losweken van de gedachte dat je moet voldoen aan verwachtingen. 
Dat is mijn manier: follow your gut.’ K
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ISABELLA HAMMAD kreeg les van de grote Zadie Smith 
en wordt door diezelfde Smith als literair wonder gezien. 

Vogue sprak met haar over onafhankelijkheid, verwachtingen 
en ergens bij willen horen. interview MAARTJE LATERVEER


