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1. Read My World 2019: non-conformistische literatuur uit Marokko  
 

Read My World (RMW), het platform voor grensverleggende internationale literatuur, stond het 

afgelopen jaar in het teken van Marokkaanse literatuur. We onderzochten de levendige en veelzijdige 

hedendaagse literaire scene in Marokko waarvan tot op de dag van vandaag zo weinig doordringt tot 

Nederland. En dat terwijl in Nederlands zelf de Nederlands-Marokkaanse stem steeds meer furore 

maakt in de literatuur én op het podium. We verdiepten ons in de rijke tradities van het geschreven en 

gesproken woord in de Marokkaanse literatuur en kwamen uiteenlopende non-conformistische en 

feministische stemmen op het spoor die we een plek gaven in onze programmering. We richtten ons 

op een nieuwsgierig, geëngageerd en geïnteresseerd publiek.  

In de voorbereidende fase werkten we nauw samen met twee Marokkaanse experts die we 

uitnodigden het festivalprogramma samen met ons artistieke team samen te stellen: de curatoren 

Fedwa Misk en Mahi Binebine. Fedwa Misk uit Casablanca is schrijver, organisator, feministe en 

publiceert veel over de rol van de Marokkaanse vrouw in het publieke leven. Mahi Binebine uit 

Marrakesh is schrijver, beeldend kunstenaar en filantroop. Zijn boeken werden in meerdere talen 

vertaald en zijn kunstwerken zijn wereldwijd te bewonderen in grote musea zoals bijvoorbeeld het 

Guggenheim in New York. Als filantroop hielp hij verschillende beginnende auteurs op weg door 

schrijfbeurzen te verstrekken en ondersteunt hij diverse kleinschalige culturele instellingen in heel 

Marokko.  

Dankzij deze twee curatoren kwamen we in contact met de 11 Marokkaanse schrijvers die we 

voor het festival uitnodigden en die in ca. 30 verschillende programma’s optraden met zo’n 70 

schrijvers, dichters, spokenwordartiesten, journalisten, theatermakers en andere artiesten uit 

Nederland, België, Frankrijk en Marokko. We lieten hun werk vertalen en brachten hen in aanraking 

met de schrijvers en lezers van alhier. Zij waren romanschrijver en journalist Karima Ahdad, rapper en 

dichter Widad Mjama, romanschrijver My Seddik Rabbaj, tv-icoon en schrijver Yassin Adnan, 

romanschrijver Moha Souag, romanschrijver en activist Abdellah Taïa, schrijver Leïla Bahsaïn, 

scenarioschrijver Bahaa Trabelsi en schrijver, journalist en Sanaa El Aji. Als groep representeerden zij 

de rijkdom en complexiteit van de hedendaagse Marokkaanse literatuur, inhoudelijk maar ook wat 

betreft verworven positie en de talen waarin ze schrijven en spreken, want het Frans, Derija, 

Tamazight waren alle vertegenwoordigd.  
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2. Read My World Previews: vooronderzoek delen en netwerk 
verstevigen    
 

In voorbereiding op het festival organiseerden we net als voorgaande jaren meerdere previews op het 

festival: om ons bestaande publiek en vaste partnerships warm te houden maar ook om potentieel 

nieuw publiek te leren kennen en nieuwe samenwerkingen af te tasten. De previews bieden ons 

bovendien de gelegenheid om het onderzoek dat we achter de schermen voeren ook publiekelijk te 

delen: dit jaar naar hedendaagse Marokkaanse literatuur en hoe die in relatie staat tot het literaire 

leven in Nederland, welke thema’s een grote rol spelen en in wat voor programmavormen de verhalen 

het best tot hun recht komen, welke vragen onder het publiek leven en wie de bezoekers (en 

potentiële bezoekers) eigenlijk zijn. Onderdeel van de previews zijn de terugkerende programma’s die 

we met vaste partners als Bozar, Bijlmer Parktheater, Perdu, School der Poëzie, SLAA en Podium 

Mozaïek organiseren, maar ook de vierdelige serie valt hieronder die we in 2019 voor het eerst met 

De Nieuwe Liefde presenteerden. We staan er even bij stil in dit verslag.  

Het eerste van de vier hoofdstukken in De Nieuwe Liefde ging over hedendaagse poëzie uit 

de Rif, een van oorsprong achtergestelde regio in Marokko waar de meeste Nederlands-Marokkanen 

hun roots hebben liggen, maar met een rijke historie van dichters, schrijvers, verhalenvertellers. Naast 

een gesprek over de literaire geschiedenis van de Rif, bevatte de avond ook voordrachten van onder 

andere schrijver en Berberbibliotheekoprichter Asis Aynan en de dichters Anne Vegter, Joost Baars, 

Dean Bowen en Nisrine Mbarki. Samira’s Blues trad op met Noord Afrikaanse Blues. Het programma 

zien we met terugwerkende kracht als de prelude op de productie we tijdens het festival 

presenteerden i.s.m. de Berberbibliotheek en Uitgeverij Jurgen Maas, het Berberbibliotheekbal. Ook 

was het de start van de nauwe samenwerking met Samira’s Blues, de band die een grote rol zou gaan 

vervullen op het festival. Perdu stapte in als partner en droeg Dean Bowen aan als één van de 

dichters in dit programma. 

 

   

Foto’s van de eerste avond in De Nieuwe Liefde  
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Tijdens de tweede avond verkenden we het belang van feminisme in Marokkaans literatuur. 

Theatermaker Myriam Sahraoui, tevens redactielid van RMW, ging hierover in gesprek met 

festivalcuratoren Fedwa Misk en Mahi Binebine, die een week in Amsterdam verbleven om met de 

redactie van RMW tot een shortlist van auteurs te komen. We leerden de vele gedaantes kennen die 

het feminisme in hedendaagse literatuur in Marokko aanneemt: in de vorm van protestromans over de 

achtergestelde rol van vrouwen, activistische slam die oproept tot meer vrijheid voor vrouwen, korte 

verhalen die klassieke genderverhoudingen problematiseren, documentaire-theater met monologen 

van opgetekende gedachten van uiteenlopende Marokkaanse vrouwen over de eigen seksualiteit. Uit 

deze intensieve week is de dierbare samenwerking met Zina Platform geboren, met als resultaat de 

coproductie Dialy | Van mij die in de festivalweek in Wijkatelier De Vlugt in Amsterdam Nieuw-West is 

vertoond (in try-out-vorm) en in de Tolhuistuin tijdens het festival in première ging. Met de Meervaart 

zijn Zina Platform en RMW voornemens de volledige monologen uit Dialy naar Amsterdam te halen.  

 

  

  

Foto’s van de tweede en derde avond in De Nieuwe Liefde door Bianca Sistermans 

 

De derde editie was een showcase van de literatuur, muziek en theaterstukken die we absoluut 

moeten kennen, volgens schrijver Abdelkader Benali, schrijver en berberblueszangers Samira Dainan 

en theatermaker Myriam Sahraoui. Zij voerden ons langs de romans, dichtbundels, verhalende muziek 

en theaterstukken die zij via hun reizen op het spoor zijn gekomen. Het publiek ging naar huis met 

inspirerende lees- en luistertips, wat ons later op het idee bracht leeslijsten via onze social media 

kanalen te verspreiden, evenals een door Samira Dainan samengestelde playlist van Marokkaanse 

muziek via Spotify.  
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De vierde en laatste avond stond in het teken van de boeken die drie Marokkaans-Nederlandse 

(ex)politici hebben geïnspireerd in hun carrière, met Touria Meliani, wethouder Kunst en Cultuur en 

Digitale Stad, Naima Azough, werkzaam als zelfstandig adviseur voor maatschappelijke organisaties 

en voormalig kamerlid voor GroenLinks, en Fenna Ulichki, stadsdeelvoorzitter van Amsterdam-West. 

Zij vertelden hierover tijdens een bevlogen gesprek onder leiding van presentator en 

programmamaker Nadia Moussaid. Uiteenlopende canonieke en minder canonieke werken 

passeerden de revue. Ze voerden aanstekelijke mini-betogen over de boeken en verhalen die een 

betekenisvolle rol in hun leven hebben gespeeld.  

 

  

  

Foto’s van de vierde avond in De Nieuwe Liefde door Bianca Sistermans 

 

3. Read My World Vertalingen: toegang tot nieuwe verhalen  
 

De previewprogrammering heeft ons ook op een andere manier geïnspireerd, op de avond dat RMW-

redactielid en vertaler Canan Marasligil live op het podium tolkten voor Fedwa Misk en Mahi Binebine. 

We realiseerden ons die avond hoe waardevol de aanwezigheid van een tolk kan zijn wanneer die als 

wezenlijke actor mag deelnemen aan het gesprek, zichzelf mag zijn en de eigen gedachten mag 

delen. We wilden een masterclass ontwikkelen voor wat wij nu noemen ‘performatief vertalen’. Dankzij 

een onvoorziene bijdrage van het Nederlands Letterenfonds, verstrekt door de minister van OCW in 

het kader van de extra ter beschikking gekomen middelen voor talentontwikkeling en vernieuwing, 

konden we in de zomer een pilot starten. Redactielid Canan Marasligil is het grote brein achter dit 

project. 
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We wilden dat de masterclass direct zou aansluiten op het festival, dat de deelnemers klaargestoomd 

zouden worden voor deelname. We hebben daarom deelnemers gezocht met een Marokkaanse 

achtergrond, affiniteit hebben met de thematieken van het festival en/of die zich comfortabel voelden 

bij de gedachte voor een live publiek op te treden. Mensen die meertalig zijn opgegroeid en voor wie 

het spreken van meerdere talen een tweede natuur is. We wierven uiteindelijk acht deelnemers 

waarvan er vier afvielen vanwege de te grote reisafstand. De vier overgeblevenen spraken Frans, 

Arabisch, Tamazight, Engels en / of Nederlands zodat alle uitgenodigde schrijvers aan een vertaler 

gekoppeld konden worden. De vier vertalers leerden in vier sessies om hun meertaligheid in te zetten 

voor het vertalen van een gesprek op een podium, vanuit een gedegen kennis van het 

gespreksonderwerp en een belang bij het goed kunnen overbruggen van taal en cultuurverschillen. 

Een belangrijk onderdeel van de masterclass was het samenwerken met de moderator, naast 

natuurlijk de inhoudelijke voorbereidingen. De tolken mochten zichtbaar aanwezig zijn tijdens het 

gesprek en uitgedaagd worden om degene die hij/zij vertaalde in vertaling te verpersonificeren. Om 

die reden vormde ook de podiumpresentie van de vertaler een belangrijk aandachtspunt in de 

masterclass.  

Drie deelnemers ontvingen aan het einde van de masterclass hun certificaat en gingen samen 

met coördinator van het project, Canan Marasligil, aan de slag als performatief vertaler op het festival: 

Oumayma Nouib, Bochra Laghssais en Mirjam Linschooten. Ze werden in verschillende programma’s 

aan het werk gezet en gekoppeld aan de schrijvers. Ze vertaalden op het podium van het 

Arabisch/Tamazight/Frans naar het Engels/Nederlands, en visa versa. Hun betrokkenheid bij de 

inhoud van de programma’s en de schrijvers was enorm, de kwaliteit van hun deelname was hoog. 

Oumayma Nouib is erna als performatief vertaler gevraagd door het Crossing Border festival in Den 

Haag (door annuleren van optreden door de schrijver ging het helaas niet door), en Mirjam 

Linschooten heeft getolkt op de Nacht van de Arabische Literatuur.  

 

  

Foto’s door Jan Boeve met meeschrijvende performatief vertalers  

 

RMW ontsluit de verhalen van de schrijvers niet alleen via live vertalingen, maar grotendeels ook door 

vooraf gemaakte vertalingen. Elk programma van RMW is daardoor ofwel in het Engels ofwel in het 

Nederlands te volgen, soms allebei. We constateren dat we een grote kwaliteitsslag hebben gemaakt 

wat betreft het vertaalproces, niet alleen door de inzet van zelf geschoolde performatief vertalers, 

maar óók door betere projecties te maken, dit jaar dankzij vertalingencoördinator Chadiedja Buijs en 
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Madea Le Noble die de projecties heeft gemaakt. Bij RMW is dit ieder jaar een grote productie op 

zich, gezien de vaak onvertaalde auteurs met wie we werken, de grote hoeveelheid schrijfopdrachten 

die we uitzetten, die eveneens vertaald moeten worden en tijdens het festival geprojecteerd worden in 

powerpoints die bediend moeten worden (dit jaar in vijf talen). En helaas gaat er nog weleens wat mis 

(hoe te handelen als auteurs andere teksten voordragen dan vooraf afgesproken) maar door ervaring 

is de toegankelijkheid van de programma’s dit jaar zeker weer flink verbeterd.  

 

‘Het was een fantastische ervaring om te kunnen spreken met anderstalige, 

getalenteerde grote namen die poëzie en geschrift anders verwerken, anders lezen en 

anders gebruiken. Nochtans is het een opmerkelijk gegeven dat taalverschillen en 

verschillende afkomsten nog steeds een groep mensen kan binden om een discussie 

te hebben over hetgeen de mens een mens maakt, taal.’ 

- Scholier uit Antwerpen Mohamed Bouzeya die via School der Poëzie 

deelnam aan de workshop poëzie schrijven en meet & greet met de 

festivalschrijvers  

 

4. Impact van het programma: hernieuwd vertrouwen   
 

Van 10 t/m 12 oktober vond het festival daadwerkelijk plaats. Of eigenlijk al vanaf 9 oktober als we de 

drukbezochte preview meerekenen die we met vaste partner Bozar in Brussel organiseerden met drie 

van de festivalgasten. Voor het festival wilden we een urgent programma ontwikkelen dat voor de één 

als herkenbaar zou aanvoelen en de ander zou ontregelen, dat confronterend én verbindend zou zijn, 

waarin we stelling namen maar ook tot de verbeelding spraken. We creëerden een intieme sfeer 

waarin het veilig was om je te bemoeien met het gesprek dat zich op het podium afspeelde en het 

spannend was om je te verhouden tot je buurman in de zaal die een andere geschiedenis heeft dan jij.  

De hoofdonderwerpen dit jaar waren feminisme, meertaligheid, verhalen van verzet. Het 

programma bood voordracht, gesprek, theater, muziek en eten; één van de programma’s stond in het 

teken van de Marokkaanse keuken. En zo kon het dat een bezoeker van een aangrijpend programma 

over de literaire verbeelding van Hirak (protestbeweging uit de Rif) kon voortbewegen richting een 

voordrachtsprogramma vol Berberverhalen gelezen door tientallen schrijvers, kenners en liefhebbers 

(één deelnemer hadden we via een oproep via social media geworven). Je kon de dag starten met 

een verdiepend, geëngageerd gesprek tussen feministische schrijvers over het vrouwelijk lichaam en 

de avond afsluiten met een magisch meertalig spokenwordprogramma vol voordrachten en muzikale 

optredens door artiesten uit heel de wereld. Je kon je hoofd breken over een gedicht in een workshop 

poëzie schrijven, daarna luisteren bij een programma over de herinneringen die we koesteren bij 

bepaalde gerechten en afsluiten met een theatershow vol geestige maar ook schurende verhalen over 

vrouwelijke seksualiteit in Marokko en Nederland. 

De variëteit aan programma's en de uitgekiende dramaturgie waarmee zij één geheel 

vormden, maakten dat we bezoekers op verschillende manieren aanspraken maar uiteindelijk, zo 

hoopten wij, met een gevoel van betrokkenheid en hernieuwd vertrouwen naar huis gingen: 
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betrokkenheid bij de persoonlijke, geëngageerde verhalen die ze hadden gehoord en een hernieuwd 

vertrouwen in de kracht van literatuur, van het uitwisselen van geschiedenissen. Of zoals één van de 

Marokkaanse gastschrijvers, Widad Mjama, het uitdrukte na haar optreden met de Iraans-Nederlands 

storyteller Sahand Sahebdivani: ‘I was upset by Sahand. He made me feel hope again, to be among 

you. It was comforting to see all this beautiful energies working together and to show that only 

together we can move forward.’ Of zoals curator Fewda Misk het verwoordde: ‘Vrouwelijke activisten 

ontmoeten, in de Arabische wereld of elders, heeft iets geruststellends, versterkends.’ Of zoals een 

bezoeker liet weten: ‘ Wat ik bijzonder vind aan RMW is dat het een festival is dat de kern raakt van 

wie wij zijn als mens.’ 

 Om een beeld te krijgen van de individuele programma’s verwijzen we naar de bijlagen met 

verslagen door journalisten Fedwa Misk en Rasha Hilwi. In totaal waren er tijdens het festival ca. 30 

programma’s te bezoeken, waarvan één in Brussel, één in Casa Sofia in Amsterdam Nieuw-West en 

één in Zina Atelier, eveneens in Amsterdam Nieuw-West. Vanwege jubileumvieringen in het Bijlmer 

Parktheater was er dit jaar geen Bijlmer Boekt! editie, vanwaar we die preview voor een keer hebben 

overgeslagen. De rest van de festivalprogramma’s was in de Tolhuistuin te bezoeken, verspreid over 

drie zalen en drie dagen. Over heel 2019 maakten we 61 programma’s, workshops en podcasts. 
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Foto’s door Jan Boeve 
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5. Het bereik van de activiteiten  

 

Het festivalprogramma hebben we doelbewust breed ontwikkeld met het oog op het aanspreken en 

bereiken van een even zo breed en divers mogelijk publiek: een literatuur- en verhalen liefhebbend 

publiek, nieuwsgierig, multicultureel, geïnteresseerd in de regio en thema’s die centraal staan. Er hing 

tijdens het festival een betrokken en informele sfeer. Een groot deel kwam meerdere dagen terug en 

kocht een passe-partout, anderen bezochten één van de drie avonden of kwamen op één heel 

specifiek programma, zoals bij het scholierenprogramma of het programma met Mona Eltahawy, 

Mariam El Maslouhi, Fedwa Misk en Clarice Gargard. We kregen de indruk dat het merendeel van de 

bezoekers het festival als verrijkend, verrassend en inspirerend heeft ervaren, en op momenten ook 

als een feest van herkenning, met name onder degenen met roots in Marokko. Een citaat uit het 

publieksonderzoek dat we hebben verricht:  

 

Voor 65% van de respondenten is de focus op specifieke regio’s een kenmerk van RMW dat behouden moet blijven. Dat geldt 

ook voor het programma en de sfeer. Wat ook moet blijven is de eigenzinnigheid, de intieme setting (‘niet zo massaal’), de 

diversiteit en veelzijdigheid van het programma, de andere blik op de wereld, het feit dat mensen hier een stem krijgen waar niet 

altijd een podium voor is, de inclusiviteit. Bijna 65% van de respondenten vond dat deze editie van RMW aan zijn of haar 

voorwaarden voldeed. In bijna 30% van de gevallen overtrof RMW de verwachtingen van de respondenten. Tegen het einde 

van de vragenlijst vroegen we de respondenten hoe waarschijnlijk het is dat ze volgend jaar opnieuw naar RMW komen. Bij 

slechts 5,7% is dat onwaarschijnlijk. 

 

We bereikten het publiek via onze eigen kanalen, via onze partners en het sociale netwerk van 

iedereen die betrokken was bij het festival (redacteuren, vertalers, optredende schrijvers). Ook was er 

aandacht voor RMW in zowel de Marokkaanse als Nederlandse pers: Morocco World News 

interviewde RMW over het programma, NRC Handelsblad publiceerde een interview met curator 

Fedwa Misk, artistiek directeur Willemijn Lamp werd op Radio 1 geïnterviewd, Parool bracht het 

programma Berberbibliotheekbal onder de aandacht, Oneworld publiceerde onze podcasts, LilithMag 

deelde via hun socials over RMW. Via nieuwe partners als Zina Platform en de Berberbibliotheek (met 

aansluitende artistieke missie en voor het festival belangrijke achterban) spraken we voor RMW 

nieuwe doelgroepen aan: een groep vrouwen 40+ met Marokkaanse roots en een groep Nederlands-

Marokkaanse mannen met een oorsprong in de Rif. Optredende artiesten speelden een belangrijke rol 

in het mobiliseren van hun achterban. Als voorbeeld: schrijver en kunstenaar Hajar Moutaouakil, die 

deelnam aan een panel met onder meer Mona Elthahawy en Abdellah Taïa, had het nieuws verspreid 

in de Sehaq Queer Refugees group. Dankzij de samenwerking met School der Poëzie gingen 380 

leerlingen van het Lelylyceum (4 klassen), Hervormd Lyceum West (4 klassen), de Vinse school (4 

klassen), Hervormd Lyceum Zuid (2 klassen) en Internationale School Almere (2 klassen) aan de slag 

met het werk van de gastschrijvers. Zij hebben tijdens het festival in een tweetal Revues opgetreden. 

In totaal bereikten we in 2019 3500 bezoekers, scholieren en deelnemers (vergelijk 2018: 

3000), al meer richting de doelstellingen die we onszelf hebben opgelegd.  
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6. Evaluatie  
 
Anders dan andere literatuurfestivals in Nederland programmeert RMW met de kennersblik van 

buitenlandse curatoren die nauw samenwerken met de RMW-redactie en samenwerkingspartners. De 

curatoren zijn onze gidsen die ons laten kennismaken met ongekend talent en die ons bovendien 

helpen de literaire en maatschappelijke context te leren begrijpen waarin dit talent opereert. Samen 

maken we de vertaalslag naar een Nederlands publiek. Onze overtuiging is dat precies deze 

werkwijze leidt tot de spannende keuzes die we als festival kunnen maken. Het resulteert in het 

vinden en bereiken van nieuwe schrijvers, programmavormen, netwerken, samenwerkingen én een 

nieuw publiek. Dit beschouwen we ieder jaar weer als het grootste succes van RMW. Op die manier 

dragen we bij aan meer diversiteit in het letterenlandschap in Nederland. En dat er dit jaar uitzag: we 

haalden ver verhalen van verzet én liefde uit de Marokkaanse literatuur naar Nederland in de vorm 

van rap, poëzie, korte verhalen, romans, journalistiek, onderzoek, verteld door jong en oud (m/v/x) in 

het Frans, Derija, Tamazight, Engels, Nederlands.     

We hebben veel positieve reacties ontvangen op het multidisciplinaire, levendige karakter van 

het programma het afgelopen jaar. Meer dan voorgaande jaren speelden muziek en theater een grote 

rol en werkten schrijvers, muzikanten en theatermakers van te voren samen om hun verhalen op het 

publiek over te brengen. De producties waren dan ook complexer. Het droeg bij aan de feestelijke 

sfeer van het festival en maakte bovendien dat bezoekers meer op verbeelding (naast opinie/kennis) 

werden aangesproken. Ook de reacties op de deelnemende tolken op het podium waren doorgaans 

positief (met als kanttekening dat we omwille van de vaart in de toekomst max. één te vertalen 

schrijver per programma opnemen). De pilot performatief vertalen was dan ook een groot succes. Het 

is onze ambitie de masterclass tot een intensievere summerschool te laten uitgroeien, voor allerlei 

festivals of als onderdeel van het curriculum van (ver)taalopleidingen. We willen andere festivals 

inspireren tot meertalig programmeren, in plaats van meertaligheid als een barrière te beschouwen. 

En we hopen als side-effect werkgelegenheid te creëren voor meertalige mensen. 

Tot slot was het grote succes de sfeer die de schrijvers, het team en de bezoekers samen 

creëerden, met een open nieuwsgierigheid naar elkaar. De drempel om met elkaar in gesprek leek 

laag, de setting was intiem, informeel en veilig. Wat betreft publieksontwikkeling zien we voor de 

toekomst wel twee uitdagingen: herhaalbezoek stimuleren bij ons bereikte publiek (band verdiepen en 

mensen enthousiasmeren voor de inhoud, de sfeer, de line-up etc, aanspreken voorbij culturele 

identiteit, achtergrond, nationaliteit) en daarnaast de naamsbekendheid en zichtbaarheid van RMW 

vergroten binnen de doelgroepen die we goed bereiken. Om deze twee doelstellingen te bereiken 

hebben we onze marketingcommunicatiestrategie herzien. Daar is veel onderzoek aan vooraf gegaan: 

kwalitatief en kwantitatief publieksonderzoek, gesprekken met adviseurs, bijscholing en team-

brainstorms. Dit hadden we niet kunnen realiseren zonder het Afk dat hierin financieel heeft 

ondersteund vanuit de innovatieregeling waar RMW een beroep op heeft gedaan.  
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7. Financiën  
 

We zijn tevreden over de financiële resultaten van deze festivaleditie: waar er sprake is van een 

verschil tussen de begrote en daadwerkelijke inkomsten en uitgaven, kunnen we die goed verklaren. 

 

Batenzijde  

Onze partners en sponsors droegen dit jaar samen € 25.295 bij aan de activiteiten en de kaartverkoop 

leverde dit jaar € 9.832 op. Daarmee zijn de directe opbrengsten op begroot niveau en flink gestegen 

ten opzichte van vorig jaar. Dat had met name te maken met De Nieuwe Liefde die als nieuwe 

samenwerkingspartner in de preview-programmering investeerde (zowel aan de batenzijde als in 

natura partnerbijdrage geboekt als aan de lastenzijde onder uitgaven voor zaal, techniek, uitvoerend 

personeel), maar ook met de nauwe samenwerking met School der Poëzie die het educatieve 

programma uitbreidde.  

RMW ontvangst structurele subsidies van het Afk voor de periode 2017-2020 en van het  

Nederlands Letterenfonds voor de periode 2019-2020. Beide subsidiënten stelden in 2019 de hoogte 

van het subsidiebedrag bij n.a.v. een jaarlijkse indexering. De stichting ontving een onvoorziene 

bijdrage van het Nederlands Letterenfonds, verstrekt door de minister van OCW in het kader van de 

extra ter beschikking gekomen middelen voor talentontwikkeling en vernieuwing. De stichting deed 

daarnaast een beroep op de innovatieregeling van het Amsterdams Fonds voor de Kunst. De 

subsidieaanvraag is gehonoreerd en het toegekende bedrag is nog niet volledig besteed omdat het 

project loopt t/m maart 2020. RMW heeft net als voorgaande jaren verschillende projectsubsidies 

aangevraagd voor de uitvoering van het festival: bij Fonds 21, het VSBfonds, Lirafonds en Prins 

Bernhard Cultuurfonds (PBCF), alle vier gehonoreerd. 

 

Lastenzijde  

 

Aan de lastenzijde vielen de beheerlasten personeel én materieel wat lager uit dan begroot. De 

activiteitenlasten personeel juist hoger. We gaven meer uit aan sprekershonoraria daar we meer 

vertalingen lieten maken, meer auteurs vroegen om nieuw werk te schrijven (en dus een hoger 

honorarium aanboden) maar ook omdat enkele programma’s extra repetitietijd vroegen. Bovendien 

ontvingen we meer schrijvers uit het buitenland, 16 in totaal, wat mede mogelijk was doordat curator 

en filantroop Mahi Binebine zijn curatorenhonorarium afstond. Dat laatste verklaart de lagere uitgaven 

aan de fees voor de curatoren. Tot slot stegen de uitgaven voor overig personeel: de Tolhuistuin stelt 

de zalen gratis ter beschikking maar rekent wel meer uren voor preproductie en locatiemanagers; we 

stelden een vertalingen- en projectiecoördinator aan die het proces van vertalen en powerpoints 

maken verder heeft geprofessionaliseerd.  

De materiële uitvoeringskosten vielen lager uit, onder meer omdat de Tolhuistuin bij haar 

vaste kantoorhuurders geen zaalhuur meer in rekening brengt voor de Tuinzaal. Daarnaast slaagden 

we erin gunstige vliegtickets te vinden. Bovendien bleek het Lloyd Hotel in tegenstelling tot eerdere 

berichtgeving de culturele tarieven te handhaven. De uitgaven voor aankleding en decor vielen lager 
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uit omdat we op minder verschillende locaties hebben geprogrammeerd en we het ingekochte 

meubilair van voorgaande edities geschikt bleek voor de programmering; we hoefden nauwelijks 

nieuwe investeringen te doen. We gaven voor de previewprogrammering minder uit aan 

productiekosten, drukwerk, verspreiding en vormgeving; in deze fase is het productie en -

marketingcommunicatieteam nog niet actief omdat we deze teams pas rond mei/juni kunnen inzetten 

als we weten of de private fondsen onze aanvragen zullen honoreren. In het geval van de 

previewprogrammering heeft De Nieuwe Liefde dan ook de lead genomen in locatieproductie en de 

marketingcommunicatie, terwijl de twee directieleden zich met hulp van een redactielid zich 

concentreerden op de inhoudelijke en preproductionele voorbereiding, begeleiding van artiesten en 

beheren van de subbegroting. 

 

8. Organisatie 
 

Het toegewijde team van RMW heeft opnieuw getracht op alle mogelijke niveaus een gastvrije, 

inspirerende sfeer te creëren, door zorgvuldige productionele én grondige inhoudelijke voorbereiding. 

Wij vinden het van onschatbaar belang om veilige ontmoetingsplekken te creëren waarin naast 

literaire onderwerpen ook beangstigende ontwikkelingen als oprukkend nationalisme, toenemende 

polarisatie en racisme tegen het licht kunnen worden gehouden. Wij maken er daarom extra werk van 

dat auteurs zich welkom voelen: veel contact in de voorbereide fase, uitgebreide briefing vooraf, 

begeleiding en opvang vanaf het moment dat de buitenlandse gasten Schiphol bereiken, comfortabele 

verblijfplaatsen, de tijd nemen voor de kennismaking met de gasten, het team, het publiek en de stad. 

Uit de reacties van de deelnemende schrijvers maken we op dat we daar goed inslagen. Wij zijn trots 

op het productie- en redactieteam dat deze veilige omgeving heeft kunnen creëren. En voor de 

komende jaren willen we dezelfde aandacht uit laten gaan naar het publiek en nog beter in kaart 

brengen hoe zij de sfeer op het festival ervaren, waar periodiek publieksonderzoek bij moet helpen.  

De programmering was nooit zo’n succes geweest zonder de inhoudelijke en financiële 

betrokkenheid van de volgende samenwerkingspartners: SLAA, School der Poëzie, Perdu, Stichting 

Tolhuistuin, De Nieuwe Liefde, Bozar Paleis voor de schone kunsten, Vlaams Nederlands Huis 

DeBuren, Moussem, Zina Platform, Casa Sofia, OBA, Poetry Circe Nowhere, El Hizjra, 

Berberbibliotheek, Uitgeverij Jurgen Maas, Uitgeverij Chaos, Boekhandel Perdu, Oneworld. En 

natuurlijk de onmisbare betrokkenheid van de 100 schrijvers, dichters, performers, vertalers en 

kunstenaars die meewerkten aan het programma. 

 

Read My World was een openbaring voor mij, het gaf me een oprecht beeld van wat 

een toegewijd, kwalitatief hoogstaand en doelgericht evenement kan zijn, met een 

focus op het menselijke, diversiteit en anderszijn, en alles in een sfeer van delen, 

plezier en vriendschap. Hoewel ik talloze festivals heb bezocht, heb ik nog nooit zo'n 

hecht, gastvrij en efficiënt team gezien. Een team dat met verstand van zaken is 

uitgerust en toch geen enkele neerbuigendheid toont of vanuit vooringenomenheid 

opereert. Je vraagt je bijna af of de zachte vrouwelijke kracht precies in dit gegeven 
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tot uitdrukking komt. In elk geval heb ik de auteurs ook nooit zo blij en opgewonden 

gezien deel te kunnen uitmaken van een intellectuele uitwisseling, juist omdat emotie 

er ook deel van mocht uitmaken.                                                       

   -       Fedwa Misk’ 

 

Bestuur en Code Cultural Governance 

Het bestuur bestond in 2019 uit Ernestine Comvalius (voorzitter), Herma Hofmeijer (penningmeester), 

Lian van de Wiel, Naima Azough en Guido Snel. Het bestuur volgt in de aanpak aanpak de 

aanbevelingen uit de Code Cultural Governance. De taken, verantwoordelijkheden en profielschets 

van de bestuursleden zijn helder vastgelegd in het bestuursreglement. De stichting wordt bestuurd 

volgens het ‘Bestuur plus Directiemodel’, waarbij het bestuur een voorwaardenscheppende rol speelt. 

Dit houdt in dat het bestuur zich vooral richt op de randvoorwaarden die het realiseren van de 

activiteiten mogelijk maken en de taken heeft gedelegeerd aan de directie. In 2019 heeft het bestuur 

tevens een zelf-evaluatie gedaan en functioneringsgesprekken met de directie gevoerd. Hieruit 

volgden geen bijzonderheden. In 2019 kwam het bestuur vier keer bijeen met de directie: om de 

jaarrekening en het bijbehorende verslag over 2018 te bespreken en vast te stellen, de voortgang van 

het festival te bespreken, het festival te evalueren en de nieuwe meerjarenstrategie te bepalen. Voor 

het laatste is ook nog een aparte informele brainstorm georganiseerd. De bestuursleden bezochten 

diverse activiteiten van RMW. De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun 

werkzaamheden als bestuurslid maar krijgen wel vrij toegang tot de activiteiten van RMW. Naima 

Azough heeft afgelopen jaar een honorarium van € 250 ontvangen voor haal deelname aan het 

programma in De Nieuwe Liefde, na overleg en goedkeuring van het bestuur. Het bestuur oordeelde 

dat het duidelijk was dat zij op persoonlijke titel vanwege haar literaire kennis en als ex-politica was 

uitgenodigd, en niet als bestuurslid.  

 

Code Diversiteit & Inclusie 

RMW volgt tevens de principes van de Code Diversiteit & Inclusie en besteedt beleidsmatig aandacht 

aan diversiteit en inclusie: op het gebied van publiek, programma, personeel en partners. Diversiteit & 

Inclusie liggen in verankerd in de missie, strategie en festivalformule van RMW: de ontmoeting tot 

stand brengen tussen schrijvers, medewerkers en publiek met verschillende geschiedenissen en 

achtergronden, de samenwerking met de curatoren en het diverse team van medewerkers en partners 

met wie we nieuwe schrijvers en verhalen op het spoor komen, het verrijken van de literatuur met 

nieuwe vertalingen, het bieden van een podium aan opkomend talent naast gevestigde schrijvers met 

uiteenlopende roots, de aandacht voor wisselende regio’s in de wereld – dit zijn enkele voorbeelden. 

RMW is een waardevolle speler in het literatuurfestivallandschap als platform dat bijdraagt aan meer 

diversiteit en inclusie in de letteren.   

 

Kernteam 

RMW heeft twee parttime aangestelde freelancers onder wie de directietaken zijn verdeeld en die voor 

hun werkzaamheden een bescheiden fixed fee ontvangen: Willemijn Lamp voert de artistieke directie 
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en Marije Koens is zakelijk directeur. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor het opstellen, uitzetten 

en waarborgen van het artistieke en zakelijke beleid. De artistiek directeur stelt de curatoren aan en 

begeleidt de redactie en programmamakers. Daarnaast is de artistiek directeur verantwoordelijk voor 

het aantrekken van specifieke partnerorganisaties, en het bewaken van de artistieke missie en de 

programmahoofdlijnen. De zakelijk directeur is verantwoordelijk voor de financiën, fondsenwerving, 

personeelsbeleid en aansturing van het productieteam. Gezamenlijk zijn de artistieke directeur en de 

zakelijk directeur verantwoordelijk voor het aansturen van het marketing & pr-team en voor de 

worteling van RMW in de kunstensector.  

 

In 2019 werkten wij samen met de volgende freelancers: 

Curatoren: Fedwa Misk en Mahi Binebine 

Redactie en programmamakers: Chadiedja Buijs, Canan Marasligil, Nisrine Mbarki, Myriam 

Sahraoui, Lisanne Snelders, Asis Aynan, Tim Blaauw, Elten Kiene, Maya Shamir 

Performatief vertalers: Oumayma Nouib, Bochra Laghssais en Mirjam Linschooten 

Communicatie: Olivier Willemsen (hoofd), Sarah Haaij (pers en social media)  

Productie: Merel Hobrink (hoofd), Patricia Samwels (hospitality), Levar Matroos (vrijwilligers), 

Chadiedja Buijs (vertalingen), Madea Le Noble (projecties) en 25 vrijwilligers.  

Techniek en stagemanagers: Rik van der Veen (hoofd),  Menno de Jong, Djan Wong Lun Hing, 

Gwen Peroti, Jessica Ritsema 

 

Schrijvers, presentatoren, muzikanten, journalisten, vertalers en andere artiesten: Esma 

Abouzahra • Yassin Adnan • Karima Ahdad • Sanaa El Aji • Marc Alberto • Karin Amatmoekrim 

Amsterdams Andalusisch orkest • Kim Andringa • Imad El Attabi • Asis Aynan • Asmaa Azaizeh • 

Naima Azough • Joost Baars • Nadina Badrawy • Leïla Bahsaïn • Rim Battal • Nour Bayard • 

Abdelkader Benali • Mahi Binebine • Samira's Blues • Farida Bouazzaoui • Zeinab El Bouni • Dean 

Bowen • Anneke Brassinga • Francis Broekhuijsen • Chadiedja Buijs • Khadija Massaoudi • Ibrahim 

Alaoui Chrifi • Tsead Bruinja • Clarice Cargard • Samira Dainan • Hester Davies • Mathijs Deen • Tofik 

Dibi • Othman El Kheloufi • Warda El-Kaddouri • JNM The Naked Mc • Mona Elthahawy • Scott 

Emblen-Jarrett • Naima Farasi • Sabrine Fathi • Karima el Fillali • Donald Gardner • Jörgen Gario • 

Quinsy Gario • Mohamed Ikoubaan • Imetlaa • DJ Jairzinho • Matthijs Janssen • Maartje Jaquet • 

Nancy Jouwe • Quin Kempees • Fouad Laroui • Nita Kersten • Chris Keulemans • Jurgen Maas • 

Hasna El Maroudi • Mariam El Maslouhi • Nisrine Mbarki • Amina Meliani • Touria Meliani • Baghdad el 

Mesbahe • Fedwa Misk • Widad Mjama • Thomas Möhlmann • Nadia Moussaid • Hajar El Moutaouakil 

• Laura Molsbergen • Khalid Mourigh • Naeeda Aurangzeb • Rachel Rumai Diaz • Bahram Sadeghi • 

Sahand Sahebdivani • Myriam Sahraoui • Samirah • Saleh • Mounir Samuel • Maha Sano • Anastasis 

Sarakatsanos • My Seddik Rabbaj • Moha Souag • Abdellah Taïa • Jörgen Tjon a Fong • Bahaa 

Trabelsi • Turn it Loose • Fenna Ulichki • Manon Uphoff • Vanta • Anne Vegter • Mavi Veloso • Mr. 

Winter • Yael van der Wouden • Nadia Zerouali • Khalid Koujili El Yakoubi • Dounia Mahammed 
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Fair Practice 

RMW heeft geen medewerkers in loondienst maar werkt met freelancers. Het beloningsbeleid is erop 

gericht de medewerkers te belonen volgens maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar en 

verantwoord zijn, passend binnen de culturele sector. Indien de opdrachtnemer meer dan drie dagen 

werk verricht voor RMW sluiten we een overeenkomst waarin de opdracht zeer precies wordt 

omschreven: type werkzaamheden, aantal uren, planning, taken, verantwoordelijkheden, 

bevoegdheden, vergoeding, auteursrecht etc. Zo is het voor alle betrokkenen altijd helder wat van 

elkaar kan worden verwacht. We ronden samenwerkingen altijd af met een evaluatiegesprek; de 

feedback is van grote waarde voor de verdere ontwikkeling van RMW als Fair Practice opdrachtgever.  

De schrijvers en artiesten die in opdracht van RMW optreden krijgen altijd een honorarium 

voor hun bijdrage. Wij volgen hierbij de richtlijnen van de Schrijverscentrale. Bij uitzondering keren we 

een afwijkend honorarium uit (bijvoorbeeld bij grote namen die een groot publiek trekken of bij 

amateurs zoals de scholieren). Het auteursrecht ligt te allen tijde bij de makers zelf; publicatie van het 

werk geschiedt in overleg met de maker. 
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9. Ondertekening jaarrekening 2019  

Amsterdam,30 maart 2019   

 

…………………………………….  

N. Azough  

Secretaris  

 

…………………………………….  

E.N.H. Comvalius  

Voorzitter  

 

…………………………………….  

H.G.A. Hofmeijer  

Penningmeester  

 

…………………………………….  

G.J.A. Snel  

Bestuurder  

 

 

…………………………………….  

J.M.A. van de Wiel  

Bestuurder  
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Bijlage 1 Festivalverslag door Fedwa Misk  
 

 

“Read My Morocco” 

 

Van 10 tot en met 12 oktober werd in Amsterdam een kleurrijk en multicultureel Marokko 

gevierd. Het literair festival Read My World bood een overzicht van Marokkaanse kunsten en 

van de idealen en uitdagingen die het koninkrijk bezig houden.  

 

Het succes is overduidelijk, iedereen is het erover eens. Zowel voor de organisatie als voor de 

genodigde schrijvers pakte de 7e editie van het Amsterdamse literair festival zonniger uit dan 

verwacht. Ondanks de logische keuze van Marokko voor het festival, gezien de belangrijke rol van de 

Marokkaanse gemeenschap in Nederland, kwam het toch als een verrassing. Veel Marokkaanse 

Nederlanders ‘zijn trots om deze prominente schrijvers en intellectuelen uit hun land van herkomst te 

ontdekken’. 

  

Voor de Marokkaanse schrijvers lag het succes van het festival voor een groot deel in de warme 

ontvangst en de oprechte interesse, zonder neerbuigendheid of voorwaarden. En gelijk hebben ze. 

‘De belangrijkste reden voor het oprichten van het Read My World festival is om de eenzijdige, 

westerse, om niet te zeggen imperialistische blik op andere landen in de wereld te doorbreken,’ legt 

Willemijn Lamp uit, mede-oprichtster van het festival.  

 

Om vooringenomenheid bij de voorbereidingen te voorkomen, worden elk jaar twee curators 

aangewezen die schrijvers en thema’s selecteren die een Nederlands publiek aanspreken, samen met 

degenen die afkomstig zijn uit het betreffende land.  

 

Dit jaar werden thema’s als meertaligheid, gastronomie, moederschap en masculiniteit besproken, 

naast actuele onderwerpen als de protestbeweging in het Rif-gebied of seksualiteit en het lichaam.  

 

Marokko werd tijdens de vele discussies door een brede selectie mensen gerepresenteerd met 

verschillende achtergronden, leeftijden en seksen, en die uiteenlopende talen spreken. De curatoren 

Fedwa Misk en Mahi Binebine maakten de volgende selectie van Marokkaanse schrijvers die voor het 

festival werden uitgenodigd: Karima Ahdad, Moha Souag, Bahaa Trabelsi, My Seddik Rebbaj, Sanaa 

El Aji, Yassin Adnan, Leila Bahsaïn, Abdellah Taïa en Widad Mjama. Zij ontmoetten elkaar en gingen 

op het podium in gesprek met schrijvers uit Nederland en daarbuiten, met als doel onze blik te 

verbreden, elkaars ideeën uit te dagen en een multidimensionaal beeld van Marokko te geven. Mona 

Eltahawy, Asmaa Azaizeh, Fouad Laroui, Karin Amatmoekrim, Tsead Bruinja en Jörgen Gario zijn 

enkele van de schrijvers die door het festival werden uitgenodigd. 
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Behalve via literatuur en boeken werden ideeën door andere kunsten uitgedragen, wat het festival een 

feestelijk karakter gaf. Rap en Andalusische muziek, desert blues, theater, poëzie en spoken word 

gaven ritme aan de voordrachten en gesprekken. Poëzieworkshops voor jongeren en vertalingen 

maakten het festival toegankelijk voor een breed publiek wat in grote getale kwam, zeker voor een 

evenement met hoge toegangsprijs, dat mag misschien gezegd worden... 

 

Het lichaam heeft haar eigen drijfveren 

 

De taal van de huid, onze lichamen, de queer bewegingen en intieme verhalen rond masculiniteit 

waren evenzeer onderwerp van de 7e editie van RMW. En met reden. Naast een belangrijke en 

actieve Marokkaanse queer gemeenschap in Nederland, zijn kwesties rond het lichaam, feminisme en 

gender wereldwijd actueel.  

 

Terwijl bij “Language of the Flesh” schrijvers Bahaa Trabelsi, Sanaa El Aji en Leila Bahsaïn bespraken 

hoe er over seksualiteit en sensualiteit wordt geschreven in literatuur, ging het in “Our Bodies” over 

vrouwenactivisme en de uiting van seksualiteit van vrouwen. In dit panel deelde de Egyptische 

activiste Mona Eltahawy haar woede over onderwijssystemen waarin vrouwen in een beperkend 

rolpatroon worden gehouden. In haar boek De 7 noodzakelijke zonden voor vrouwen en meisjes, in 

september uitgekomen, roept de schrijver op tot een opstand tegen het patriarchaat, maar ook tegen 

het exclusieve witte feminisme. ‘Ik wil geen gelijkheid, want gelijk zijn aan zij die niet vrij zijn trekt me 

niet. Ik wil vrijheid’, voegt de Egyptische anarchist toe. Bahaa Trabelsi deelde haar intieme 

briefwisseling over masculiniteit met de Nederlands-Egyptische Mounir Samuel, een schrijver, filosoof, 

politiek journalist en tevens activist van de transbeweging in Nederland. Hun correspondentie legde de 

verwarring bloot rond gender rolpatronen. Momenten van diepe emotie, boosheid en betrokkenheid 

werden hier gedeeld.   

 

Representatie van sociale bewegingen in Marokkaanse literatuur 

 

De discussie waar velen naar uitkeken, vooral Marokkaanse Nederlanders, ging over de 

protestbeweging hirak in het Rif-gebied en trok een volle zaal. Sociale bewegingen worden altijd met 

veel interesse gevolgd door Marokkanen die in het buitenland wonen, maar de protesten in de Rif 

krijgen bijzonder veel aandacht, aangezien veel mensen in Nederland uit die regio afkomstig zijn. 

 

De discussie richtte zich niet zozeer op de hirak zelf, als wel op hoe deze in de Marokkaanse literatuur 

wordt beschreven. Volgens Karima Ahdad, schrijver afkomstig uit de stad Al Hoceima die als journalist 

over de hirak schreef, hebben schrijvers nog onvoldoende afstand van de situatie om de juiste literaire 

vorm te vinden over dit onderwerp. Ook al speelt de hirak in haar roman Banat Assabar een rol op de 

achtergrond, hier wilde de schrijver liever een tekst voordragen over de emancipatie van Riffijnse 

vrouwen, het patriarchaat en het conservatisme in de regio. 
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Journalist Imad El Attabi deelde zijn standpunt over de rol van intellectuelen in verhalen over de 

revolutie. Hierop reageerde schrijver en dichter Yassin Adnan met een geraffineerde tekst waarin hij 

de kwelling van de intellectueel benadrukte, die enerzijds wordt omarmd door de menigte, maar 

verguisd wordt zodra zijn standpunt niet dat van de meerderheid vertolkt.  

 

En de jeugd? 

 

Een groot gedeelte van het programma werd gewijd aan jongeren en aan vormen van schrijven die 

hen aanspreken. Niet verwonderlijk was rap alom aanwezig, sterk gebracht door Widad Mjama, van 

de groep N3rdistan, die een mooi beeld gaf van het maken van urban poetry. In het programma van 

School der Poëzie = beluisterden Widad Mjama en Mahi Binebine, co-curator van RMW, tientallen 

jonge dichters die teksten voordroegen.  

 

De volgende dag gingen zij en Karima Ahdad in een intieme setting met een groep jonge dichters in 

gesprek over democratie, vrijheid, kunst en feminisme, in Marokko en in Nederland. De meesten van 

hen maakten voor het eerst kennis met literatuur uit Marokko.  

 

Een bonte verzameling 

 

Het Nederlandse festival bestond uit vele onderwerpen, hoogtepunten en emoties. Het publiek werd 

geraakt door de geschiedenis van rassendiscriminatie in de roman Le Lutteur (De vechtersbaas) van 

My Seddik Rebbaj, gebaseerd op historische feiten. In zijn laatste roman Nos parents nous blessent 

avant de mourir, (Onze ouders doen ons pijn voordat ze sterven), laat de schrijver zijn feministische 

kant zien door over de strijd van vrouwen uit verschillende generaties te vertellen. Moha Souag uitte 

zich op vergelijkbare wijze, als rebelse held van de goede zaak.  

 

De Marokkaanse gastronomie werd niet vergeten. Wat RMW betreft kennen we een land pas echt als 

we ook de verhalen over het eten kennen. We hebben ontroerende verhalen gehoord, gelezen en 

verteld over de Marokkaanse keuken en gerechten waarmee ook onuitgesproken reacties en emoties 

worden gedeeld. 

 

Artistiek de uwe / jouwe 

 

En wat zou een literair evenement zijn zonder andere kunst? Verbeelding en artistieke inspiratie in de 

literatuur waren dan ook onderwerp van gesprek. Publiek uit Nederland, Marokko en daarbuiten 

maakte als eerste kennis met Othmane El Khaloufi, overgekomen uit België waar hij in een residentie 

verblijft. Spelend op zijn gitaar zong hij zijn eigenzinnige teksten en bracht hij een geheel eigen vorm 

van jazz ten gehore.  
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Podiumbeest Widad Mjama zweepte het publiek op en was een inspiratie voor de rap events die later 

tijdens het festival plaatsvonden. Samira Dainan en Karima Fillali speelden hun desert blues en 

Andalusische muziek: een reis door ruimte en tijd waarin de rijkdom van dit erfgoed werd gedeeld.  

 

De slotavond was vol poëzie en spoken word met Marokkaanse, Iraanse, Griekse, Caribische en 

Nederlandse dichters om samen de taal, de liefde en Marokko te vieren. 
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Bijlage 2 Festivalverslag door Rasha Hilwi  
 

“Door het Read My World Festival heb ik Marokko in al haar kleuren en geuren mogen ervaren.”  

 

Ik heb het Read My World festival voor het eerst leren kennen tijdens de allereerste editie die ging 

over Palestina en Egypte en waar Asmaa Azaizeh een van de curatoren was. Ik heb toen via video 

deelgenomen aan het festival, waarin selecties van mijn werk werden gepresenteerd als onderdeel 

van een programma over Palestijnse blogs/ bloggers. 

 

Sindsdien ben ik geïnteresseerd in het festival en haar jaarlijkse edities. Ik ben iedere keer weer onder 

de indruk van de wisselende regio’s waar het festival zich op richt. Ook de uitnodiging aan zoveel 

verschillende schrijvers, dichters, verhalenvertellers, artiesten en musici is indrukwekkend. Zij, die 

ieder op haar/zijn eigen manier hun land vertegenwoordigen en hun persoonlijke verhalen vertellen 

over de dingen die zij hebben meegemaakt in hun land van herkomst, in de wereld, maar ook vaak in 

een diaspora, ver weg van thuis. 

 

Een Persoonlijk Verhaal 

 

Voor de komst van het internet was communicatie tussen Palestina en Marokko niet makkelijk. In het 

algemeen bestond er maar zeer beperkte uitwisseling van kennis en persoonlijke communicatie, 

buiten de media-kanalen die de staat reguleerde. Hoewel we toegang hadden tot veel Marokkaanse 

televisieprogramma’s keken we er helaas niet naar, voornamelijk omdat we in de Levant het 

Marokkaanse dialect niet verstaan en tot op zekere hoogte is dat omgekeerd ook het geval.  

 

Voor mij was Marokko een land ‘ergens ietwat ver weg’. Ik leerde haar eerst kennen door 

Marokkaanse bands zoals Nass el Ghiwane en Jil Jallala en ook aan de hand van literatuur en 

romans zoals die van Mohamed Choukri om maar iemand te noemen. Met de introductie van internet 

in onze levens kwam ook de mogelijkheid om met landen te communiceren waarmee we eigenlijk 

altijd al verbonden waren, door een gedeelde geschiedenis en cultuur, en in onze taal - niet alleen het 

Arabisch, maar ook het Koerdisch, het Amazigh, het Aramees, etc. De opkomst van de Arabische 

lente maakte allerlei nieuwe ontmoetingen mogelijk met verschillende jonge mensen uit de Arabische 

wereld. Uit deze nieuwe ontmoetingen kwamen ook relaties voort waarin het steeds duidelijker werd 

dat deze landen dichter bij ons lagen dan dat we voorheen hadden gedacht. Dit bracht verscheidene 

discussies voort en vriendschappen en reizen, mits het natuurlijk werd toegestaan en je een visum te 

pakken kreeg. 

 

Ik heb Marokko meerdere malen bezocht en maakte door mijn enthousiasme en mijn werk als 

journalist veel vrienden en nieuwe connecties. Aan het begin waren de uitwisselingen met mijn 

Marokkaanse vrienden in het klassiek Arabisch, maar steeds vaker en vooral aan de hand van social 

media, begon ik het Darija en het Marokkaanse dialect beter te verstaan. 
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De Vormgeving is Onmiskenbaar 

 

Eenmaal aangekomen op de locatie van het festival werd ik meteen aangesproken door de 

vormgeving en het décor; de banners waren zowel in het Engels, Nederlands, Arabisch als het 

Tamazight. Door de speciaal uitgekozen kleuren en geometrische vormen werd ik zo weer mee terug 

genomen naar het Marokko waar ik een paar jaar geleden op bezoek was. De gehele indeling van de 

plek, inclusief de foyer, zorgde ervoor dat alle programma’s en locaties samenkwamen. De verlichting, 

de podia, alles trof mijn nieuwsgierigheid vanaf het moment van aankomst. Het unieke karakter van 

het festival had zoveel toegevoegde waarde voor de algehele sfeer van deze editie die je ook 

werkelijk voelde terwijl je van het ene programma naar het andere wandelde.   

 

De Opening 

 

De Openingsavond was werkelijk bijzonder, voornamelijk door de verwerking van hedendaagse 

Marokkaanse muziek en zang in de programmering. Het eerste optreden was van singer-songwriter 

Othman el Kheloufi die uit zijn eigen repertoire voordroeg, het tweede door Widad Mjama een 

muzikant en dichter. Dit werd gevolgd door een presentatie gehouden door Fedwa Misk en Mahi 

Binebine. Het gesprek werd gehouden in een huiselijk décor met grote comfortabele sofa’s en gaf ons 

allen een gevoel van thuis. Het ging voornamelijk over de kans die zij hadden gekregen om deze 

editie te mede-mogen organiseren als curatoren. Ook vertelden zij over hun selectie van schrijvers die 

op het festival aanwezig waren. Het werd al snel duidelijk dat hun keuzes gevarieerd waren en dat er 

een goede mix was tussen zowel ervaren als opkomende schrijvers, maar dat er ook een balans was 

tussen mannelijke en vrouwelijke auteurs. En ook dat de woordkunst in al zijn vormen was aanwezig; 

van proza, poëzie, autobiografisch werk tot theater. Mijn hoogtepunten:  

 

De Aanwezigheid van Queerness en het Feminisme 

 

Ten eerste wil ik graag de sterke vrouwelijke en feministische aanwezigheid tijdens het festival 

benadrukken en vooral de hoeveelheid vrouwen die hebben deelgenomen en wat zij aan verhalen 

brachten op de verschillende podia. Deze boodschappen leven in de teksten van de schrijvers, 

dichters, artiesten, journalisten en zo leefden ze ook in de voordrachten en talks die gehouden werden 

en waarbij zij aanwezig waren. Of het nou ging om een door en door feministische boodschap of over 

cultuur en taal in het algemeen, de presentaties van deze vrouwelijke deelnemers waren sterk, 

dapper, en zonder enige aarzeling. Dezelfde moed en zelfverzekerdheid kon je ook voelen in de 

presentaties en literaire talks over LHBTQ gerelateerde onderwerpen die in essentie al revolutionaire 

zijn.  

 

Spreken over het Lichaam als Vorm van Protest 
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Dit was een doorlopend thema tijdens het festival wat in alle programma’s wel op een of andere 

manier terugkwam. De talks over seks en het lichaam stonden centraal en het publiek was daar ook 

erg betrokken bij. Een goed voorbeeld hiervan was het Marokkaanse theater stuk Dialy ('Van Mij') wat 

gevolgd werd door een nagesprek met de schrijver, researcher, en regisseur van het stuk: Maha 

Sano.    

 

Ik had al zelf veel gehoord over Dialy, voornamelijk van mijn Marokkaanse vrienden en was daarom 

ook erg blij dat ik een gedeelte van het stuk heb kunnen bijwonen. De performance is gebaseerd op 

de verhalen van echte Marokkaanse vrouwen die hun vertellen over hun lichaam en hun relatie tot 

hun lichaam en sekse. Het bracht de intieme ruimten van hun thuis naar de voorgrond van het theater 

en op die manier naar ons, het publiek. Dit alles was een grote stap geweest in het hernemen van het 

eigenaarschap over de lichamen van deze vrouwen in Marokko, waar zij leven in een toenemende 

patriarchale omgeving (zowel op sociaal, juridisch, als politiek vlak), een omgeving die ook steeds 

meer de lichamen van vrouwen beheerst.  

 

In deze context is het belangrijk om op te merken dat de dialoog rondom seks en het vrouwelijke 

lichaam, als onderdeel van een feministisch discours, al tot op zekere hoogte aanwezig was binnen 

deze gemeenschappen in Marokko en het Midden-Oosten; mede door middel van literatuur, maar ook 

in de vorm van sociale en politieke worstelingen. Dit is vooral het geval sinds de Arabische lente die in 

2010 begon in Tunesië en zijn weg vond in Egypte, Syrië en in Marokko binnen de Hirak bewegingen. 

De revoluties waren baanbrekend en namen angst weg bij de mensen, wat zeker het gesprek rondom 

het feminisme en LHBTQ-onderwerpen heeft beïnvloed. Het was ontroerend en van werkelijke 

schoonheid om de Marokkaanse grondleggers van dit soort bewegingen te mogen meemaken tijdens 

het Read My World Festival en om zo ook weer de kracht van deze onderwerpen, van het lichaam en 

van seks, te benadrukken. 

 

Literatuur als Onderdeel van het Leven  

 

Er waren ook meer politiek georiënteerde onderwerpen. Dit betekent natuurlijk niet dat het feminisme 

niet politiek is, maar ik bedoel meer onderwerpen die zich direct richtten op politieke toestanden, zoals 

bijvoorbeeld de lezing over de Hirak. Deze lezing stelde de vraag: hoe heeft deze beweging de 

literatuurwereld beïnvloed in Marokko. Het programma richtte zich ook op wat literatuur en fictie 

teweegbrengen in sociale verandering. Dit programma is wederom een goed voorbeeld van de visie 

van de organisatoren, die zij overigens door alle jaren heen hebben weten te behouden, namelijk dat 

de verschillende onderdelen van het leven, los van een plek of van een land, in wezen met elkaar 

verbonden zijn én daarbij is het ook een voorbeeld van hoe toegankelijk het Read My World Festival 

werkelijk is.  
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Nog belangrijker in deze lezing was dat het gesprek een heroverweging voorstelde waarin literatuur 

niet per definitie de motivator van de massa hoefde te zijn in relatie tot politieke en sociale 

vraagstukken, maar hier wel een rol in kon spelen.  

 

De holistische benadering van onderwerpen was in alle programma’s van het festival terug te vinden. 

Deze gingen over de meertaligheid van Marokko; hoe Marokkanen in Marokko en elders taal en schrift 

gebruiken om hun culturele identiteit te weergeven, in het Arabisch, in het Frans, het Tamazight, en 

andere dialecten. Het ging ook over eten tijdens Food Stories, over muziek en zang, er was zelfs een 

Marokkaans-achtige club avond. Deze elementen brachten ieder hoekje van Marokko samen in een 

nieuwe wereld, een wereld van verschillende geluiden, verhalen en gezichten.  
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