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TenslotteMohamedChacha (1955 - 2016)

Dichtermetsnijdendeopinies
maaktezichsterkvoorBerbers

E
en aantal jaar geledenwerdop
initiatief vandeUtrechtse ver-
eniging Syphax eendocumen-
taire overMohamedChacha

gemaakt. “Vlak voor ik vertrok, vroeg
mijnmoeder hoe lang ik inEuropa
zoublijven.”Hijwist dat hij nooit zou
terugkerennaarMarokko en loog te-
gen zijnmoeder.Hijwildehaar geen
pijn doen. “Over vijf jaar ben ik te-
rug,” antwoorddehij.
Op 22-jarige leeftijd vestigdeCha-
cha zich in 1977 inAmsterdam.Hij
woondehet overgrote deel van zijn
leven indeVanWoustraat.
MohamedChachawerd geboren in
hetRiffijnseKabouYawwa, eenver-
bastering van cabodeagua: zeekaap.
Ook alwas zijn voornaamMohamed,
hij stelde zich consequent voormet
Chacha. In zijn dichtbundelHonger,
naaktheid envlucht voordehonden
staat dat Chacha eenvrijwillige bal-
lingwas. Vandat vrijblijvende ver-
trekwasweinig sprake, omdatCha-
chadoor zijn engagementniet veilig
was voor hetmoorddadige regime
vandeMarokkaanse koningHassan
II.NadatChachanaarNederlandwas
vertrokken,werd zijn familie door de
autoriteiten gepest, geïntimideerd en
zelfs onteigend.
Je zoudoor de inspanningenvande
Marokkaanse overheid bijnadenken
datChacha een staatsgevaarlijke op-
roerkraaierwas.Maar zoals dat
meestal het geval ismet paranoïde
regimes: hetmonster zijn ze zelf.
Chachahadveel talenten,maarhij
bezat niet de gave ofwens van
anarchie.
Met hulp vandehippiebeweging
kreeghij politiek asiel inNederland.
Hij voelde zichhier thuis en vondal
snel zijnweg: naast zijn dichterschap
enpolitiek activismewerkte hij in de

gehandicaptenzorg.
Inde jarennegentig begonhij
Izouran, eenuitgeverij die publica-
ties vanBerberschrijvers verzorgde.
Hij gaf grote dichters uit, zoalsWalid
MimounenAhmedZiani, enminder
gearriveerde schrijvers zoalsMusta-
phaAyned enHousseinAkrouh.
OokChacha’s boekenverschenen
bijUitgeverij Izouran.Hijwas een
vande eerstendie inhet Berbers
schreef, daarmee leverdehij een gro-
te bijdrage aande literaireBerbertaal
op schrift.Hij publiceerde gedichten,
romans, korte verhalen en cultureel-
antropologischwerk,waarinhij on-
dermeer inging opdewaarde vande
Riffijnse izran, een epigram.
Zijn kennis vandeze izranwas
enormenhij bracht deMarokkaanse
puntdichten vaakonder begeleiding
vande luit ten gehore op literatuur-
avonden.Opdiemomenten articu-
leerdehij ook vaak zijn akeer van re-
ligie enhetMarokkaanse
koningshuis. Zowashij er een groot
voorstander vanomdeRifrepubliek

in ere te herstellen, eenonahanke-
lijk en seculierNoord-Marokko.
Zijn snijdendeopinies enonver-
bloemdewoordkeuze zorgden ervoor
dat hij door eendeel vanhet publiek
werd gelaakt.MaarChacha’s geënga-
geerde geest konniet anders dande
hypocrisie die hij tegenkwam indeze
wereld bekritiseren.
Chacha gruwdevanhet opkomende
moslimfundamentalisme inde
Marokkaans-Nederlandse gemeen-
schap. Inhet tijdschriftZemZem
schreef hij een lang gedichtwaar dat
sterkuit bleek:Maardedwaas staat
op/hij gehoorzaamtextremisten/zijn
lichaaminAmsterdam/degeest in
ToraBora.
Hij hadook een luchtigere, geestige
kant.Op eendebatavond sprak
schrijverKaderAbdolah een column
uitwaarinhij zei datmigrantennu
eenmaal tien keer hardermoeten
werkendanautochtonen. Chacha
stondop en zei dat hij het nonsens
vondendat hij langzamer gingwer-
ken, tien keer langzamer.Maar dat
wasnietwaar.Het afgelopen jaar
schreef hij twee romans en eenbun-
delmet gedichten voor kinderen.
Inhet ziekenhuis viel ophoe veel
jongemensenhij opbezoek kreeg.
Hijwist contact te houdenmetde tijd
enhaar jongelingen.
Chachawerd geborenop eenkaap,
zijn literairewerk is eveneens een
voorgebergte dat over de zee tuurt en
waarwij slechts tegenopkunnenkij-
ken.
Als eenreiger
staar ik inzee.
Zonsondergang
is een schilderij
dathangt
bovende ruimte.

Asis Aynan
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HotelTorenmagverbouwen,
na 19 jaar is de vergunninger
Sophie van Oostvoorn

AMSTERDAM

Wat doe je als hotel als je meer ruim-

te nodig hebt? Verbouwen of een uit-

bouw maken, dat is duidelijk. Maar

wat als je hotel een monument aan

de gracht is? Dan ontstaat er zo

maar een juridische strijd van negen-

tien jaar over één bouwvergunning.

“Ik geloof dat het de langst lopende
bouwprocedure van Nederland is
geweest,” verzucht Eric Toren, eige-
naar van Hotel Toren. Bijna twintig
jaar geledendiendehij zijn eerste ver-
zoek in, na diverse gerechtelijke pro-
cedures is ernueenovereenkomst:de
verhoging van één verdieping met
twee extra kamersmag er komen.
Uitzonderlijk dat een bouwproce-
durezo lang loopt, zegtookAndrévan
Stigt, als historisch architect onder
meer betrokken bij de renovatie van
het Olympisch Stadion en de Hallen.
De grachtengordel werd in 2010 be-
stempeld als cultureel erfgoed, maar
Van Stigt kan niet zeggen dat dat de
redenwas: “Eerlijk gezegd vind ik het
bizar dat deze zaak zo lang heeft ge-
duurd. Het toont aan dat er weinig
helderheid is over het verbouwenvan
monumenten in de stad, wat zorgt
voor dit soort eindeloze procedures.”

Kort nadat Eric Toren het hotel van
zijn vader overnam in 1991, vatte hij
het plan op een verhoging met twee
extra kamers te bouwen op het hotel
en vroeg de vergunningen aan. Een
aantal keer leek de kogel al door de
kerk: in 1998 en 2002 werden bouw-
vergunningen verleend.Maar de Ver-
eniging van Vrienden van de Amster-
damse Binnenstad (VVAB) en de
buren van het hotel wisten daar
steeds weer een stokje voor te steken
door een zaak aan te spannen tegen
de gemeente.
“Wij zien onszelf als een waakhond
van het historisch stadsgezicht, daar-
omwaren we bereid zo lang te proce-

deren,” zegt Walter Schoonenberg
van deVVAB. “De vormvande verho-
ging was een van onze voornaamste
bezwaren. Gelukkig zijn we tot een
mooie oplossing gekomen. In plaats
van een doosvormige verhoging is er
nu gekozen voor een schuine kapmet
dakpannen.”
Maar wat zijn dan de richtlijnen
voor het verbouwen van een monu-
ment? Volgens het Programma van
Eisen Kwaliteit Monumenten van de
gemeente, een ‘beknopte leidraad’
van zo’n 23 pagina’s, moet de histori-
sche waarde in stand blijven. Wat
weegt dan zwaarder: een hotel datwil
uitbreiden of de historische waarde
van eenpandvan zo’n400 jaar oud?
“Het een zou het ander niet mogen
bijten,” zegt Van Stigt. “Vooropge-
steld isdatmetdeuitbreidinghetmo-
nument niet mag worden aangetast.”
Zo kan een pand weer in de oude
vormworden hersteld, wat technisch
gezien ook bij Hotel Toren gebeurt.
De bovenste verdieping werd er na-
melijk in de negentiende eeuw afge-
sloopt.
De gemeente wil weinig kwijt over
de kwestie. Een woordvoerder laat
weten dat ze blij zijn dat er een over-
eenkomst is tussen de partijen en
waardeert de inzet van de betrokke-
nen.

‘Alswaakhondvan
dehistorische stad
warenwebereid tot
langprocederen’
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