Mohamed Ouaamari, Groetjes uit Vlaanderen
Discussievragen
1. Op de voorkant van Groetjes uit Vlaanderen van Mohamed Ouaamari prijkt een aangepast
beeld van Silvius Brabo. Hoe interpreteren jullie de cover van de roman?
2. Het boek opent met twee strofen uit het nummer ‘Ik ben de zoon van ’ne migrant’ van De
Strangers, die in het Antwerps dialect zingen. Zet het nummer eens op en zoek de
complete liedtekst erbij. Hoe interpreteren jullie dit nummer? En hoe verhoudt de tekst
zich tot Groetjes uit Vlaanderen?
3. De roman is opgedeeld in vier levensfasen. Welke levensfase is het meest vormend
geweest voor Mohamed Ouaamari, denken jullie? Waarom?
4. Wat is volgens jullie de functie van de brieven aan het eind van iedere fase? Hoe
verhouden die brieven zich tot de rest van het boek?
5. Mohamed Ouaamari schrijft verschillende keren over een ‘lasagne-identiteit’ (voor het
eerst op pagina 10). Wat betekent die term precies? En welke rol speelt dat concept in zijn
leven?
6. Mohamed Ouaamari beschrijft in het boek verschillende typen locaties die invloed hebben
op hoe groepen mensen denken, zoals de bruine kroegen waar ‘de onverdraagzaamheid
en haat tegen nieuwkomers vruchtbare grond vonden om te groeien’ op pagina 27,
internetcafés waar de AEL werd opgericht, moskeeën waar verschillende generaties
moslims samenkomen en specifieke Antwerpse wijken waar vooral bakfietsouders
wonen. Waarom zijn afgebakende fysieke locaties zo belangrijk voor
gemeenschapsvorming, denken jullie? En welke plekken zijn vanuit dat perspectief
belangrijk geweest in jullie leven?
7. Op pagina’s 30 en 31 schetst Mohamed Ouaamari een probleem en legt uit wat België
anders had kunnen doen om dat probleem de kop in te drukken. Wat vinden jullie van zijn
probleemanalyse en voorgestelde oplossing?
8. Op pagina 39 lezen we: ‘Wie ’s avonds gaat slapen met verhalen over djinns, heksen en
menseneters is niet zo snel onder de indruk van het Vlaams Blok.’ Wat bedoelt Mohamed
Ouaamari hiermee?
9. Op pagina 78 schrijft Mohamed Ouaamari: ‘Voor 11 september was ik vooral een
vreemdeling, geen moslim.’ Wat bedoelt hij hiermee? Herkennen jullie de omslag in het
denken over moslims die hij daarna beschrijft?
10. Mohamed Ouaamari schrijft op verschillende plekken in het boek over zijn afwezige vader,
onder andere in de brief op pagina’s 121 tot en met 123. Welk effect had de afwezigheid
van een vader op hem toen hij opgroeide?
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11. De dag dat hij na een tweet plotseling opgepakt wordt door de politie heeft een groot
effect op Mohamed Ouaamari. Op welke manieren heeft deze gebeurtenis hem
beïnvloed?
12. Vinden jullie dit boek vooral een autobiografische roman of vooral een politiek-historisch
overzicht van modern België?
13. Hoe zouden jullie de stijl van het boek omschrijven?
14. Wat was voor jullie de grootste eyeopener tijdens het lezen van het boek?
15. Is jullie kijk op Antwerpen veranderd door het lezen van Groetjes uit Vlaanderen?
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