
Claudia Durastanti (vert. Manon Smits): ‘De vreemdelinge’ Uitgeverij de Bezige Bij, 

Amsterdam 2020. ISBN: 9789403185705  (Doof/ Slechthorend/ Borderline/ Kind en 
ouders/ Persoonlijke relaties/ Eenzaamheid/ PO) https://www.bol.com/nl/p/de-

vreemdelinge/9200000124091762/?bltgh=vDO-

c0AySu2CJLap2ZlG4Q.1_4.6.ProductTitle#  

Soort boek/ziekte stijl: 

Covertekst: ‘"Van wie heb je leren praten?' was de eerste vraag die mensen aan 

Claudia Durastanti stelden wanneer ze hoorden dat haar ouders allebei doof waren. 

"In welke taal droom je?' vroegen ze toen ze hoorden dat ze op haar zesde van 

Brooklyn naar het Italiaanse platteland was verhuisd. 

De vreemdelinge is een unieke combinatie van autobiografie, reisverhaal, lyrische 

essayistiek en fictie, waarmee de zeer talentvolle auteur Claudia Durastanti haar 

naam vestigde in Italië. Ze beschrijft in deze roman haar eenzaamheid en haar 

zoektocht naar de gevolgen van klasse, seksualiteit, geestelijke gezondheid en kunst 

op haar bestaan. Ze keert terug naar de euforische jaren zestig waarin haar ouders 

elkaar ontmoetten en gaat in op haar haast dystopische bestaan in het Londen van na 
de brexit. De vreemdelinge is een roman over stilte – de stilte van doofheid, de stilte 

van een immigrant – en hoe die kan worden getransformeerd door de liefde voor 

taal.’ 

 

Over de schrijfster:  

De van origine Italiaanse Claudia Durastanti (1984) werd geboren in Brooklyn en 

werkt als journaliste. Ze volgde haar opleiding aan De Montfort University, en 

Universiteit Sapienza te Rome. Zij groeide op in een gebroken gezin, samen met een 

oudere broer. Haar beide ouders waren doof, en scheidden toen zij 6 jaar oud was. Ze 

woont tegenwoordig, sinds 2011 in Londen. 

Bespreking:  

Durastani begint haar boek met het introduceren van de achtergronden van haar 

ouders. Zij zijn allebei doof waren en daarmee extra kwetsbaar. Gebarentaal wilden 

ze beiden alleen onderling gebruiken en niet in het openbaar. Hun doofheid 

verborgen ze achter excentriek, asociaal, onbeschoft gedrag. Haar ouders waren 

gokkers. Haar moeder heeft een borderline stoornis, haar vader was onvoorspelbaar, 

het gezin disfunctioneel. Ze verwaarloosden haar. 

Kort voor de geboorte van Durastanti stopten beide ouders met werken in Rome. Ze 

verhuisden naar New York waar ze als kunstenaars aan de kost wilden komen. Haar 

ouders scheidden en Claudia bleef wonen bij haar moeder en broer. Toen ze zes jaar 

was, verhuisden ze terug naar Zuid Italie, naar Basilicata.  

In het boek schrijft Claudia over hun leven op het platteland van Zuid Italië. Ze waren 

er Amerikaanse vreemdelingen. Haar moeder droomde over een bestaan als 

kunstenares, dronk te veel. Voor Claudia was haar oudere broer belangrijk. Hij 

zorgde voor haar, stelde soms grenzen. Claudia schrijft over dit leven en daarna haar 

leven in Rome waar ze ging studeren, New York en Londen. 

Durastanti schrijft over achterstand, handicap, stilte, afhankelijkheid, wat het met 

haar zelf heeft gedaan, en wat het met andere mensen doet. Ze denkt over de invloed 
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van haar jeugd op haar liefdesleven, beschrijft haar leven op de verschillende plekken 

waar ze heeft gewoond. Ze gaat na verloop van tijd steeds meer filosoferen, onder 
andere over migratie, waarbij ze haar eigen geschiedenis en die van haar familie blijft 

toelichten.   

Wat viel op:  

Dit boek beschrijft hoe Durastani als horend kind door dove ouders  werd opgevoed, 

vooral ook door vreemde, excentrieke, asociale ouders. Dat leven maakte eenzaam en 

vormde haar persoonlijkheid.  

Maar het boek gaat over meer: ze schrijft over stilte in diverse situaties. Die maken 

dat iemand zich vreemdeling voelt. Hoe ze zich, hoewel Amerikaanse van oorsprong, 

ook later in New York een vreemdelinge voelde. En daarna, in het Londen van na de 

Brexit, weer. Zo kun je je in vele verschillende situaties vreemdeling voelen.  

Ze schrijft over migratie of over hoe achterstand, armoede, handicap het leven 

kunnen beïnvloeden. En daarbij levert ze steeds weer bespiegelingen die vaak 

discussie uitlokken,  zoals ook blijkt uit onderstaande citaten. 

 
Citaten:  

Pag. 17: ‘Ik kan heel goed begrijpen waarom ze ervan afzag hun haar privétaal op te 

leggen, want zelf heb ik lange tijd niet hardop durven praten: gebarentaal is theatraal 

en opvallend, je zet jezelf continu in de kijker. Gebarentaal maakt je meteen 

gehandicapt, terwijl je zonder gebaren gewoon overkomt als een wat verlegen, 

verstrooid meisje. Liplezend om te ontcijferen wat andere mensen zeiden, tot haar 

ogen en zenuwen het begaven; pratend met haar harde, hoge stem vol afwijkende 

accenten, leek ze meer een immigrante die de taal niet goed kende, een 

vreemdelinge.’ 

 

Pag. 166:‘In East London wonen is alsof je een rol speelt in een sciencefictionfilm van 

veertig jaar geleden waarin er een beeld werd gevormd van de toekomst die er nu is.’ 

 
Pag.177: ‘Vreemdeling is een prachtig woord als niemand je dwingt het te zijn; de rest 

van de tijd is het alleen maar het synoniem van een verminking, en een pistoolschot 

dat we op onszelf hebben afgevuurd.’  

Pag.183: ‘Wat is een handicap in een gezin waarbinnen iedereen sowieso anders 

praat?’ 

Pag.201: ‘Gehandicapten zijn een doel of een instrument van medeleven, maar ze zijn 

bijna nooit de dragers van empathie. Met wie kunnen zij medelijden hebben?’ 

Pag. 204-205 :‘Het is toch gek: er is zoveel solidariteit tussen vrouwen, LGBTQ, arme 

mensen en vluchtelingen uit allerlei landen maar zodra er een lichamelijk gebrek bij 

komt kijken, het verlies van een ledemaat of een zintuig, dan hebben we het ineens 

niet meer over identiteit maar over verminderde validiteit. Naar academische 

congressen over gehandicapten gaan alleen mensen die het zelf zijn of een 

gehandicapt familielid hebben; de empathie stopt bij de integriteit van het lichaam, 

ook bij culturele studies.’ 



Pag.222: ‘Er is een periode geweest dat ik van de tien kenmerken van de borderline 

persoonlijkheidsstoornis er acht kon aanvinken.’ 

Pag.228 -229: ‘De autobiografie, en die van mijn moeder vormt daarop geen 

uitzondering, is het stiefkind van de literaire genres, omdat die de drempel verlaagt: 

ze is in handen van vluchtelingen, vrouwen, gehandicapten, overlevenden van de 

Holocaust, overlevenden van wat dan ook.’ 

 

Inzien:  

https://beeld.boekboek.nl/BBBB/p/9789403185705/rea9789403185705.pdf     

Recensies/Extra: 

https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/fabuleus-doorbreekt-claudia-durastanti-

de-stilte-van-haar-jeugd~bfc99174/  

Bol.com, deleestrein: ‘… je wilt alleen maar doorlezen en ervaren wat ze meegemaakt 

heeft. Want hoe vertaal je stilte, stilte van doofheid, stilte van een immigrant, stilte 

van armoede en eenzaamheid? Dat kan alleen als je je de stilte eigen maakt, doorvoelt 

en doormiddel van je eigen taal een verhaal verteld zoals het het beste verteld zou 
moeten worden, want alleen jij weet de woorden. Als je die woorden zo weet te 

transformeren dat lezers vol ontroering en respect je verhaal lezen weet je dat je het 

niet beter had kunnen doen. Dat je alle oneffenheden in je leven tot iets positiefs hebt 

weten te maken, dat je van je ouders geen persiflages maar personen hebt gemaakt en 

dat je jezelf hebt bevrijd van de stilte en die nu kan ervaren als rust. Waardering op 

kan brengen voor dat wat je ouders misschien wel anders hadden kunnen doen maar 

je uiteindelijk hebben laten worden tot wie je nu bent.’ 

https://www.tzum.info/2020/05/recensie-claudia-durastanti-de-vreemdelinge/  

https://deleesclubvanalles.nl/recensie/de-vreemdelinge/  
https://www.trouw.nl/cultuur-media/vreemdeling-zijn-is-prachtig-als-niemand-je-
ertoe-dwingt~b82862378/#&gid=1&pid=3  
‘…Verwacht van ‘De vreemdelinge’ geen toegankelijk voorspelbaar bildungsverhaal, 
geen geromantiseerd migratie-epos. Wel een boek dat je maar moeilijk zult loslaten 
en waarin je al herlezend opnieuw zult blijven hangen op intrigerende zinnen, 
beelden en gedachten. 

Oordeel: grillig en vol inspirerende beelden, gedachten, zinnen.’ 

https://www.athenaeum.nl/leesfragmenten/2020/de-vreemdelinge/ ‘…  De 

vreemdelinge is een roman over stilte – de stilte van doofheid, de stilte van een 

immigrant – en hoe die kan worden getransformeerd door de liefde voor taal.’ 
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