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Websites 

http://www.diversiteit.be/ 

Het Interfederaal Gelijkekansencentrum is een onafhankelijke interfederale 

openbare instelling gespecialiseerd in het gelijkekansenbeleid en het non-

discriminatiebeleid. Zijn opdracht, gebaseerd op de mensenrechten, is om 

gelijke kansen en rechten voor alle burgers te bevorderen en om discriminatie te 

bestrijden. Het voert die opdracht uit met het oog op gemeenschapsontwikkeling en in een geest van 

dialoog, samenwerking en respect. 

 

http://www.schoolzonderracisme.be/ 

Samen met de onderwijswereld bouwt School zonder Racisme aan een open en solidaire samenleving 

waar een wij-zij-denken niet de basis vormt voor politieke en economische machtsverhoudingen waar 

iedereen dezelfde rechten heeft en gelijke kansen krijgt, waar vooroordelen en racisme geen plaats krijgen. 

 

http://www.anti-racisme.be/ 

Deze online-actie van Hand in Hand past in een 
bredere publiekscampagne tegen polarisatie en 
tegen racisme, antisemitisme en islamofobie 
(en andere opvattingen waarbij leden van 
andere gemeenschappen als minderwaardig 
voorgesteld worden) en wil tegelijk een 

duidelijk signaal geven aan de politiek. 

Want we kunnen niet meer toekijken en zwijgen. De recente aanslagen in Parijs en de reacties daarop 
waren polariserend. Hand in Hand wil van onderuit een duidelijk signaal geven dat een grote en 
superdiverse groep burgers geen polarisatie wil in deze tijden van terreur én islamofobie, maar voorstander 
is van samenwerking en samenhorigheid over alle verschillen heen (afkomst, religie, taal ...).  Hierbij wordt 
geweld en terreur verworpen maar wordt tegelijk ingegaan tegen het vijandsbeeld over de islam. Ook 
antisemitisme en andere vormen van racisme worden veroordeeld. We verdedigen de vrije meningsuiting 
maar we veroordelen discriminerende en racistische uitspraken.  We gaan in tegen het opzwepen van 
(wederzijdse) angst- en haatgevoelens. 
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Jeugdboeken 

Non fictie 

Mini Zizo 

De drieling en de kaasplaneet (Carles Capdevilla, 2002) 

Mini-info Jeugd (rood) : Wonen - Omgeving  Wonen – Omgeving 

Om te leren hoe erg het is om gediscrimineerd te worden, stuurt een heks een 

drieling naar de Kaasplaneet. Prentenboek met gedetailleerde tekeningen in kleur. 

Vanaf ca. 5 jaar. 

Info 

Racisme (Bruce Sanders, 2005) 

Informatie jeugd (beige): dagelijks leven – Samenleving  

Op twee naast elkaar liggende bladzijdes wordt steeds een afgerond onderdeel 

besproken, zoals waar komt het woord racisme vandaan, wat zijn vooroordelen en het 

omgaan met racisme. Kleurig uitgevoerd boekje: het lettertype is groot en de lay-out is zeer ruim met veel 

grote kleurenfoto's waarop vrijwel alleen kinderen staan afgebeeld. Rubrieken als "Wist je dat?" en "Wat 

vind jij?", gecombineerd met in geelgekleurde cirkels gestelde kernuitspraken, brengen bij de jonge lezers 

een bewustwordingsproces op gang. Persoonlijke verhalen van kinderen ondersteunen dit proces. Als je 

dan vijftien thema's behandelt, kun je er niet anders dan zeer summier mee omgaan. 

Racisme (Adrian Cooper, 2006)  Magazijn Jeugd JM 4285 

In Racisme definieert Cooper uitgebreid terminologie als 'racisme', 'stereotype' en 

'discriminatie'. Via een geschiedkundig overzicht benadert hij de slavenhandel, het 

kolonialisme en nazi-Duitsland, om uiteindelijk bij onze multi-etnische samenleving uit te 

komen. Op objectieve wijze bespreekt de auteur de kansen en beperkingen van de 

culturele smeltkroes, aangevuld met veel cijfermateriaal. 

Papa, wat is een vreemdeling ? (Tahar Ben Jelloun, 2000) 

Informatie jeugd (beige): dagelijks leven – Samenleving  

Alleen in Buurtbibliotheek Drie Hofsteden 

Een dochter van tien jaar, die verontrust is over het racisme in haar omgeving, krijgt van haar vader 

'college' over oorzaken en bestrijding van dit verfoeilijke gedrag. Die vader, de in Marokko geboren en in 
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Frankrijk wonende Goncourt-winnaar/romanschrijver, schetst heel subtiel en klinisch hoe natuurlijke 

groepsgevoelens kunnen afglijden naar haat tegen en zelfs vernietiging van de andere in vele opzichten 

'afwijkende' groep. Het kleine schetsje tracht zonder te irriteren de lezer mee te laten zoeken naar betere 

oplossingen. Vooral nu het samenwonen van diverse culturele groepen in West-Europa nog verre van 

ideaal is. De eerlijke en onsentimentele benaderingswijze is zodanig eenvoudig verwoord, dat ook jongeren 

vanaf circa 12 jaar dit geboeid kunnen lezen! Of het in klassenverband kunnen gebruiken. 

Rassenhaat (Anne Rooney, 2006) 

Informatie jeugd (beige): dagelijks leven – Samenleving  

Alle twintig hoofdstukjes hebben als titel een vraag. Die zouden stuk voor stuk aanleiding tot 

discussie kunnen zijn, maar daaraan waagt de auteur zich niet. In plaats daarvan wordt volstaan met korte 

opmerkingen en worden vooral veel citaten gegeven: uit racistische hoek met daartegenover stukjes tekst 

uit het antiracistische kamp. Zo poogt men de mechanismen die tot racisme leiden te tonen. Lezers krijgen 

niets voorgeschreven of voorgekauwd en moeten zelf maar kiezen aan welke kant ze willen staan. Het blijft 

allemaal wel erg beknopt, ook het summiere cijfermateriaal. De taal is niet gemakkelijk en kenmerkt zich 

door nogal wat moeilijke woorden. Zelfs de woordenlijst achterin hanteert in de omschrijvingen nogal lastig 

woordgebruik. Achterin zijn tevens opgenomen een lijst met belangrijke data, verwijzing naar websites en 

een register. Vanaf ca. 13 jaar en voor volwassenen. 
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Fictie 

Makkelijk lezen 

Hard tegen hard (Marian Hoefnagel, 2010) Taalpunt Makkelijk Lezen HOEF 

De Antilliaanse Nardo is een eenling. Hij wil geen problemen, maar wordt steeds opgezocht 

door de bende van de Turkse Serkan. De problemen beginnen echt als Serkan en hij 

hetzelfde meisje leuk vinden. Verhaal in korte zinnen en gemakkelijke woorden. Vanaf ca. 14 

jaar. 

 

Prentenboeken (vanaf 3 jaar) 

Rikki en zijn vriendjes (Guido van Genechten, 2005) 

Magazijn JM 6299 

Rikki zorgt ervoor dat een konijntje, dat er anders uitziet dan de andere konijntjes, toch met 

hun spelletjes mag meedoen. Prentenboek met eenvoudige illustraties in kleur. Vanaf ca. 4 

jaar. 

Kleine ezel en het zwarte schaapje (Rindert Kromhout, 2012) 

Prentenboeken 3+ (roze) KR 

Kleine Ezel en Jakkie hebben een raceauto gebouwd. Ze laten Schaapje niet meespelen, 

want hij stinkt. Wanneer ze zien dat Schaapje Cavia’s bloemen plukt, verraden ze hem. 

Als ze met hun auto Feestvarkens tent vernielen, weten ze meteen wie ze de schuld 

moeten geven. 

Kikker en de vreemdeling (Max Velthuijs, 2011) 

Prentenboeken 3+ (roze) VE 

Wanneer Rat in het bos verschijnt, wordt hij aanvankelijk niet geaccepteerd door de 

andere dieren, maar langzaam aan gaan ze hem steeds meer waarderen. Groot formaat 

prentenboek met sfeervolle aquarellen. Vanaf ca. 4 jaar. 

Benjamin IJ. Beer: pom, pom, pom (Herman Van Veen, 2008) 

Prentenboeken 3+ (roze) VE 

Beertje Benjamin IJ moet met zijn ouders vluchten voor het smeltende ijs. Ze komen in 

een bos met bruine beren terecht waar ze niet welkom zijn. Prentvertelling met 

paginagrote illustraties in lichte tinten. De cd bevat twee op muziek gezette verzen. 

Vanaf ca. 6 jaar. 
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Jeugdboeken vanaf 6 jaar - blauw 

Het geheim van de dieventekens (Ruben Prins, 2007) Boeken 6+ (blauw): PR 

Wanneer Mike met zijn familie op vakantie is, wordt er ingebroken in zijn huis. Het is de 

zoveelste inbraak in de buurt. Omdat de dieven ook het bijzondere schaakspel gestolen 

hebben dat Mike nog van zijn overleden opa gekregen heeft, besluiten Mike en zijn vriend 

Mo zelf op onderzoek uit te gaan. De Marokkaanse vriend van Mike wil vooral bewijzen dat 

de inbrekers niet weer Marokkanen waren, zoals de politie vast zal denken. 

 

Vanaf 9 jaar (geel) 

Gepakt of gepikt? (Ad Bergsma, 2006)  Boeken 9+ (geel) BE 

Een zigeunerfamilie dreigt voor de zoveelste keer te moeten verhuizen. Jeroen en zijn 

vrienden regelen een vaste plek. Niet iedereen is daar gelukkig mee. Vanaf ca. 11 jaar. 

 

 

Rode kaart (Mario Demesmaeker, 2014) Boeken 9+ (geel) DE 

Bij het begin van het laatste trimester van het schooljaar krijgt de klas er een nieuwe leerling 

bij. Oscar is echter donker en Boris, de stoere aanvoerder van het voetbalteam van de klas, 

heeft het niet zo met negers, noch met Duitsers, Engelsen of Fransen.  

 

De club van lelijke kinderen (Koos Meinderts, 20002) Boeken 9+ (geel) ME 

Generaal Isimo wil alle lelijke kinderen oppakken om zijn land mooi en schoon te maken. 

Twee kinderen weten te ontsnappen als de lelijkerds voor een "uitstapje" worden opgehaald. 

Vanaf ca. 9 jaar.  

 

Zwart-wit (Hans Mijnders, 2013)  Boeken 9+ (geel) MI 

Jordi en z'n zus Suze kunnen goed met elkaar overweg. Dat verandert als Lard op school 

verschijnt en Suze als een blok voor hem valt. Plotseling vindt er aantal racistische acties 

plaats op school en in het dorp. Vanaf ca. 12 jaar. 
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Ondergedoken (Hieke van der Werff, 2006) Boeken 9+ (geel) WE 

Lisa ontdekt tussen haar vaders pianostukken een brief van haar oma. Ze besluit op zoek te 

gaan naar het verhaal achter deze brief. Vanaf ca. 10 jaar. 

 

Eva (Bettie Elias, 2004) Magazijn JM 644 

Eva vindt het helemaal niet leuk dat Mathijs met wie zij op school bevriend is geraakt, zich 

ontfermt over een nieuwe klasgenote, een Marokkaans meisje. Vanaf ca. 11 jaar. 

 

Bikkels (Carry Slee, 2004) Magazijn JM 1414 

Het thema discriminatie komt vanuit twee invalshoeken aan bod. Eerst door de houding van 

de eigenaar van het snoepwinkeltje, daarna door Dave op de toneelclub. Beide keren loopt 

het door een efficiënte aanpak goed af. De tekst en het verhaal zijn voor velen toegankelijk, 

zeker ook voor de niet-fervente lezers. 

Koning Jano (Herman van Campenhout, 2002) Magazijn JM 2542 / JM 2828 / JM 3783 

Inge (12) heeft het naar haar zin op de middelbare school, vooral omdat ze goede maatjes is 

met de knappe Indiase jongen Jessy. Dan ontstaat er plots op school en in de stad een 

antivreemdelingenstemming: het nieuwe asielcentrum moet weg. Inge snapt er niets van 

 

Voor altijd samen, amen (Guus Kuijer, 2004) Magazijn JM 1712 

Het enige rustpunt in het leven van de 11-jarige Polleke zijn de weekenden bij opa en oma, 

zeker als ze niet meer mag omgaan met Mimoen, haar Marokkaanse vriendje, omdat zijn 

ouders dat niet goed vinden. Vanaf ca. 10 jaar. 

 

Zwart in je vel (Renate Ahrens-Kramer, 2004) Magazijn JM 1819 

Daniel moet het hoofd bieden aan allerlei racistische opmerkingen. Hij is in Ierland geboren 

maar zijn moeder is zwart en afkomstig uit Zuid-Afrika. Zijn ouders zijn hoogopgeleid en 

beschikken over een royaal inkomen wat de stekelige opmerkingen onder de klasgenoten 

alleen maar groter maakt. Op een dag achtervolgt de rotste appel in de klas, Gerry, hem, 

samen met enkele vrienden. Gelukkig weet een alerte buurman hen te verjagen voor ze Daniel toetakelen. 
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Vanaf 12 jaar (groen) 

De papaver bloedt (Rob Baetens, 2006) Boeken 12+ (groen) BA 

De 17-jarige Kenneth is racistisch, grof en gewelddadig. Hij krijgt een relatie met Zara (17), 

een meisje dat zich inzet voor veelkleurigheid in de samenleving. Heeft hun relatie een kans 

van slagen? Vanaf ca. 14 jaar. 

 

Verscheurd (Jantien Belt, 2007) Boeken 12+ (groen) BE 

Jasmine en Hamid hebben een Nederlandse moeder en een Iraanse vader. Als Hamid 

problemen maakt, wordt het gezin vijandig en negatief beoordeeld. Vooral Jasmine heeft het 

daar erg moeilijk mee. Vanaf ca. 13 jaar. 

 

De vijand (Frank Geleyn, 2009)  Boeken 12+ (groen) GE 

Margot (15, ik-figuur) gaat vanwege een uitwisselingsproject op school logeren bij een 

zwarte jongen. Ze vinden elkaar al snel leuk. Maar onderweg naar huis worden ze ontvoerd 

door racisten. Vanaf ca. 12 jaar. 

 

Groeten uit Londen (Joyce Pool, 2007) Boeken 12+ (groen) PO 

Jamal (16) is samen met zijn vriendin Sanne op werkweek in Londen. Hij wordt daar 

gearresteerd, omdat de politie hem verdenkt van een terroristische aanslag. Vanaf ca. 13 

jaar. 

 

Re-play (Angelo Vergeer, 2014) Boeken 12+ (groen) VE 

De klas van Yassien heeft een slechte naam binnen de school, vanwege de vele pesterijen. 

Om te zorgen dat de klasgenoten weer respect voor elkaar krijgen, wordt er een gevaarlijke 

busreis naar de Balkan georganiseerd. Vanaf ca. 12 jaar. 

 

Desnoods met geweld (Jan De Zanger, 2003) Magazijn JM 149 

Een Moluks meisje wordt op haar middelbare school bedreigd door een groep racistische 

jongeren, maar samen met haar vriend verzet ze zich fel. 
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Smash (Robert Swindells, 1998) Magazijn JM 3934 

Een jonge moslim en een bevriende blanke klasgenoot groeien uit elkaar en worden ieder lid 

van een extremistische groep. 

 

 

Vanaf 14 jaar (rood) 

Lieg voor mij (Caroline Bock, 2012) Boeken 14+ (rood) BO 

De zeventienjarige Skylar liegt tegen de politie over de betrokkenheid van haar vriend Jimmy 

bij de aanval op twee Salvadoraanse immigranten. Jimmy heeft haar immers sinds haar 

moeders dood in bescherming genomen. Maar dan begint Skylar te twijfelen: mag ze zo’n 

misdaad wel verzwijgen? 

Kleuren (Luc Descamps, 2006) Boeken 14+ (rood) DE 

Steven (14) is gek op een computerspel waarin je als vreemdeling terechtkomt in een wereld 

waarin huidskleur belangrijk is. Ook in de realiteit krijgt hij daarmee te maken wanneer hij 

verliefd wordt op een Marokkaans meisje. Vanaf ca. 12 jaar.  

 

Blind (Vera Delava, 2007)  Boeken 14+ (rood) DE / JM 1972 

Wouter (ik-figuur) komt in contact met een groep oudere jongens en raakt ongewild 

betrokken bij een brandstichting. Tegelijkertijd wordt hij meegesleurd in een golf van 

racistisch geweld. Vanaf ca. 14 jaar. 

Ik ben geen racist (Per Nilsson, 2007) Boeken 14+ (rood) NI 

De 17-jarige Svenne (eigenlijk Fredrik Svensson, maar iedereen noemt hem Svenne) is een 

"doodgewone jongen van het Zweedse platteland". Hij is al jong zijn beide ouders verloren, 

woont bij de familie van zijn beste vriend en droomt ervan om na de middelbare school de 

garage van zijn vader voort te zetten. Er komt echter maar weinig van deze toekomstplannen 

terecht: als Svenne tijdens een uitstapje naar Stockholm wordt neergestoken door een 

allochtone jongen, alleen maar omdat hij Svenne heet (in Zweden een minachtende benaming van 

allochtone jongeren voor autochtone Zweden), verandert zijn leven voorgoed. 

Vallen (Anne Provoost, 2011) Boeken 14+ (rood) PR 

Elk jaar brengt Lucas de zomer door in het huis van zijn grootvader. Deze is de afgelopen 

winter overleden en er zijn geruchten over diens oorlogsverleden. Lucas zoekt zelf een 

antwoord door zich aan te sluiten 
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Abdous oorlog (Geert Spillebeen, 2007) Boeken 14+ (rood) SP 

Patty, Karim en Ali zijn drie jongeren die één doel delen dat hun leven beheerst: het 

afdwingen van het respect dat de Afrikaanse soldaten die in de Eerste Wereldoorlog vochten 

in hun ogen nooit gekend hebben. Daarom organiseren ze samen anonieme protestacties 

rond monumenten in West-Vlaamse steden die herinneren aan de Eerste Wereldoorlog. Hun 

kernboodschap is duidelijk: "Et les musulmans alors? En de moslims? 

Soesapoeza (R.H. Schoemans, 1995) Magazijn JM 1138 

Twee leerlingen van een middelbare school zijn getuige van een dodelijke valpartij van een 

medeleerling. Een leraar vertelt de politie dat de dood van de jongen het gevolg is van een 

vechtpartij tussen het slachtoffer en Selim, een Turkse jongen. In werkelijkheid had de jongen 

drugs gebruikt, en dacht hij dat hij kon vliegen. Selim wilde hem helpen, maar wordt nu 

verdacht een aandeel in zijn dood te hebben. Om zijn onschuld te bewijzen stelt Selim samen met zijn 

vriendin Soesapoeza een onderzoek in. Zij ontdekken dat de jongen lid was van een racistische bende, die 

handelt in drugs. 

Gracey (James Moloney, 2000) Magazijn JM 867 

Een aboriginal meisje, dat op een blanke kostschool zit, raakt in conflict met haar afkomst als 

haar jongere broer de honderd jaar oude overblijfselen van enkele aboriginals vindt. 

bij, naar later blijkt, rechts-radicale jongeren. Gaandeweg verliest hij grip op de 

ontwikkelingen. 

Daisy 

Koning Jano (Herman van Campenhout, 2002) Jeugd Daisy geel CA 

Inge (12) heeft het naar haar zin op de middelbare school, vooral omdat ze goede maatjes is 

met de knappe Indiase jongen Jessy. Dan ontstaat er plots op school en in de stad  

 

Abdous oorlog (Geert Spillebeen, 2007) Jeugd Daisy geel CA 

Patty, Karim en Ali zijn drie jongeren die één doel delen dat hun leven beheerst: het 

afdwingen van het respect dat de Afrikaanse soldaten die in de Eerste Wereldoorlog vochten 

in hun ogen nooit gekend hebben. Daarom organiseren ze samen anonieme protestacties 

rond monumenten in West-Vlaamse steden die herinneren aan de Eerste Wereldoorlog. Hun 

kernboodschap is duidelijk: "Et les musulmans alors? En de moslims? 
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Jeugdfilms 

Wondrous oblivion (Paul Morrison, 2004)   kin film WOND 

Het verhaal speelt zich af in de jaren zestig in Oost-Londen. Hoofdpersoon is de elf jaar oude 

joodse jongen David Wiseman. David is gek van cricket maar heeft totaal geen talent. Men 

noemt hem dan ook wel 'wonderbaarlijk onnozel'. Onverwacht krijgt hij coaching in de 

achtertuin van de nieuwe Jamaicaanse buren. De buurt, die al moeite had met de joodse 

familie, is echter niet zo gecharmeerd van de Jamaicanen. David moet dan ook kiezen tussen de buurt en 

zijn nieuwe vrienden. 

We shall overcome (Niels Arden Oplev, 2007)   kin film WE SH 

Frits kan het niet goed vinden met de directeur van zijn school, een traditionele man die nog 

gelooft in tucht en discipline. Het is 1969, de wereld verandert snel en op tv ziet Frits hoe 

Martin Luther King strijdt tegen discriminatie en ander onrecht. Na de vakantie krijgt Frits al 

snel weer problemen met het schoolhoofd, die hem zoals gewoonlijk een flink pak rammel 

geeft. De nieuwe leraar helpt Frits in zijn strijd voor gerechtigheid, maar de oude tiran is machtig dus 

iedereen laat hem zijn gang gaan. Frits laat het er niet bij zitten en gaat op een bijzondere wijze de 

confrontatie aan. 

Poëzie 

Wie nu nog zwijgt moet alles vrezen: dichters tegen racisme (EPO, 1994)  

magazijn volwassenen M 29469 en M 40560 

Vanuit een oproep om poëzie tegen racisme, gedaan door het jongeren comité ́Tegen 

Racisme, is deze bundel geboren: een boek met 14 afdelingen als migrant-zijn, 

vooroordelen, fascisme enz. Zo groeide een geweldige stapel poëzie van jong en oud, 

voor het merendeel Vlamingen. Veel onbekenden staan er in, maar ook grootheden als 

Hugo Claus en Eddy van Vliet en liedjesschrijvers als Bram Vermeulen en Willem 

Vermandere. 
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Informatieve boeken voor volwassenen 

Enerzijds. Anderzijds over omgaan met discriminatie, diversiteit en migratie (Jozef de Witte, 

2012) 313 

Persoonlijk getinte essays over discriminatie, racisme en de multiculturele samenleving, 

grotendeels met betrekking tot de situatie in België 

 

Van Antwerpen naar Jeruzalem: haat, racisme en liefde (Jennie Vanlerberghe, 2006)  

M 23879 

Journaliste en vredesactiviste Jennie Vanlerberghe sprak met vele mannen en vrouwen die 

leven in Israël en in de Palestijnse gebieden, mensen die dag in dag uit hun weg moeten 

vinden in een bizarre samenleving vol haat, onverschilligheid en liefde. Het zijn verhalen over 

onderdrukten en onderdrukkers, over bedrogenen en bedriegers. Indringend zijn de getuigenissen over een 

gebrekkige drinkwatervoorziening, de scheidingsmuur, lange grenscontroles, de militaire dienst, raketten, 

Jeruzalem als 'hoofdstad', ultragelovigen en niet-gelovigen. Vanlerberghe velt geen expliciet oordeel, maar 

luistert aandachtig en schrijft op. 

Martin Luther King (Godfrey Hodgson, 2013) Verenigde Staten 947.6 

Biografie van de zwarte baptistenpredikant en mensenrechtenactivist (1929-1968) die zich 

verzette tegen het geïnstitutionaliseerde racisme in de Verenigde Staten. 
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Romans voor volwassenen 

Amerikanah (Chimamanda Ngozi Adichie, 2013) 

Het is een slim in elkaar gezette roman, die twee verhalen door elkaar heen weeft. Het ene 

verhaal is dat van de succesvolle jonge Nigeriaanse vrouw Ifemelu, die in Amerika gaat 

studeren en werken. Het andere verhaal laat haar oude vriendje Obinze zien, die Engeland 

uitgezet wordt en terug in het bruisende Nigeria steenrijk wordt. Ze raken elkaar kwijt, en 

komen misschien weer bij elkaar, maar dat liefdesverhaal is slechts een kapstok voor een moderne roman 

met ingevlochte blog-elementen en verhalen over zelfmoord, haar en ras. 

Melk en honing (Ludwig Apers, 2009) 

Een journalist van een oppositiekrant in Zimbabwe wordt gevangen genomen en gemarteld, 

maar hij weet te vluchten en wacht in een opvangcentrum bij Antwerpen de uitkomst van 

zijn asielaanvraag af. 

 

Mijn thuis (Waris Dirie, 2010) 

Waris Dirie werd in de Afrikaanse woestijn geboren, en is altijd een nomade gebleven. Haar 

werk als fotomodel en haar tomeloze inzet voor mensenrechten maakten haar over de hele 

wereld beroemd, maar toch balanceerde ze jarenlang tussen twee culturen: gevierd 

topmodel, en toch gediscrimineerd om haar huidskleur; bekend VN-gezicht, en toch door 

mannen behandeld als prooi; wereldberoemd, en volkomen… lees meer ontheemd. 

Speel voor mij het lied van de dood (Esi Edugyan, 2012) 

Wanneer aan het begin van de Tweede Wereldoorlog een band naar Parijs reist om er een 

jazzalbum op te nemen, wordt de zwarte hoornist met de Duitse nationaliteit al gauw 

gearresteerd. 

 

Zes dagen (Ryan Gattis, 2015) 

Tijdens een week van heftige rassenrellen in 1992 in Los Angeles, na de vrijspraak van de 

twee politieagenten die Rodney King molesteerden, maken rivaliserende gangs gebruik van 

de chaos om elkaar uit te moorden. 

 

Kom naar huis (Julie Kibler, 2013) 

De 89-jarige Isabelle McAllister vraagt haar kapster Dorrie, een zwarte alleenstaande moeder, 

om haar te vergezellen naar een begrafenis aan de andere kant van Amerika. Onderweg 

vertelt Isabelle hoe ze als tiener verliefd werd op de zwarte zoon van de huishoudster, een 

onmogelijke liefde. 
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De leraar (Bart Kouba, 2009) 

Een leraar Nederlands (54) op een beroepsschool schrijft in de ik-vorm zijn ervaringen neer. 

Hij is ervan overtuigd weinig te kunnen betekenen voor de taalarme allochtone leerlingen, 

koestert cynisme als overlevingsstrategie, doet min of meer geamuseerd verslag van de 

intriges met collega's en (onder)directeurs. En hij citeert overvloedig de ongeïnspireerde en 

vaak ronduit racistische gesprekken in de lerarenkamer. 

De rijkste vrouw van Yorkshire (Fouad Laroui, 2008) 

Tussen een Marokkaanse student die onderzoek doet aan de universiteit van York en een 

rijke plaatselijke dame ontstaat een onalledaags contact. 

 

Vlaggenbrief (Ruth Lasters, 2014) 

Vlaggenbrief leest als een breed uitwaaierende maatschappelijke satire. Het wisselend 

vertelperspectief legt de intriges, bekrompenheid en dorpsmentaliteit steeds scherper 

bloot. Groepsbelangen botsen met individuele noden en men vindt hierin geen evenwicht. 

Verknipte personages, latent racisme, eenzaamheid, het is geen klein bier dat Lasters 

serveert. Maar de dialogen zijn levensecht, de plot zit vakkundig ineen en stevent af op een zinderende 

finale. In het bedrieglijke decor van een kuststad in de zomer schreef Lasters een overtuigend pleidooi neer 

voor meer begrip en medeleven in onze samenleving. 

Spaar de spotvogel (Harper Lee, 1960) 

Het dagelijks leven in een klein stadje in Alabama en de gebeurtenissen rond een proces 

tegen een jonge zwarte man, verdacht van een zedendelict, gezien door de ogen van twee 

kinderen. 

 

Vrij (Loubna Méliane, 2005) 

Als Française van Marokkaanse origine is Loubna geboren en getogen in een buitenwijk van 

Dyon. Als ze zes is, verdwijnt haar moeder tijdens hun jaarlijkse vakantie in Marokko. Samen 

met haar vader, met wie ze het goed kan vinden, zorgt ze voor haar jongere broers en zusjes. 

Ook als haar vader hertrouwt en zij tiener wordt, blijft de verstandhouding goed. Vader is 

immers, rekening houdend met zijn Marokkaanse roots, ruimdenkend. Bepaalde zaken blijven echter 

taboe, zoals vriendjes hebben. Loubna's leven verandert dan ook drastisch als ze 18 is. Tijdens de 

afwezigheid van haar ouders wordt een afspraakje met haar vriendje ontdekt en is zij onmiddellijk een 

gevallen vrouw die de [verberg tekst] familie te schande maakt. Loubna's vader ziet dan ook geen andere 

mogelijkheid om de familie-eer te redden, dan zijn dochter uit te huwelijken aan een oudere Arabier. Het 

gedwongen huwelijk loopt op een fiasco uit en eindigt in een scheiding. 
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Thuis (Toni Morrison, 2012) 

Een getraumatiseerde veteraan van de Koreaanse oorlog keert in de jaren vijftig van de 20e 

eeuw terug naar de Verenigde Staten om zijn zieke zuster te bezoeken. 

 

De kleur van haar hart (Barbara Mutch, 2012) 

Tussen de vrouw des huizes van een Zuid-Afrikaans landhuis en de dochter van een zwarte 

bediende bloeit in de eerste helft van de 20e eeuw een bijzondere vriendschap. 

 

Wijze mannen (Stuart Nadler, 2013) 

Nadat een advocaat van de ene op de andere dag schatrijk is geworden door een 

sensationele rechtszaak te winnen, wordt zijn zoon in het Amerika van de jaren vijftig van de 

20e eeuw verliefd op een straatarm zwart meisje. 

 

Buitenlanders (Caryl Phillips, 2010) 

Waargebeurde ervaringen van drie zwarte mannen in Engeland in drie verschillende tijden. 

'Buitenlanders' bundelt drie teksten over zwarte migranten die in en aan de Engelse 

maatschappij ten onder gaan. 

 

Een keukenmeidenroman (Kathryn Stockett, 2010) 

Als een jonge vrouw in het Mississippi van de jaren zestig van de 20e eeuw in het geheim een 

boek schrijft over de levens van de zwarte hulpen van haar vriendinnen, heeft dit voor 

iedereen grote gevolgen. 

 

Dertig dagen (Annelies Verbeke, 2015) 

De veertigjarige Senegalees Alphonse Badji is van Brussel verhuisd naar de Westhoek en heeft 

zijn onzekere, onstuimige muzikantenbestaan ingeruild voor de zekerheid als schilder en 

behanger en de stilte van een grensstreek waar ‘de dood het enige is wat in leven wordt 

gehouden’. Zijn vriendin Kat voegt zich enige tijd later bij hem. Hij is een zacht, gelukkig en 

breeddenkend mens. Omdat hij belangeloos openstaat voor anderen, wordt hij, hoewel hij een 

buitenstaander is, voor velen een vertrouwenspersoon, een ‘goeroe voor hun gemoedsrust’, wat volgens 

Kat vooral komt door zijn huidskleur, zijn ‘soutane van de geestelijke, het beroepsgeheim van de 

psychiater’. Helaas, dat kan niet goed gaan!. 
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Een Engelse tragedie (Helen Walsh, 2008) 

Een realistisch familiedrama dat zich afspeelt in een stad in Noord-Engeland in de rumoerige 

jaren '80. De jonge roodharige Robbie is aspirant zanger en getrouwd met Susheela, een 

Tamil schoonheid. Ze hebben een zoontje en de tweede baby is op komst. Ze willen wat van 

hun leven te maken en alles ziet er rooskleurig uit, ondanks de armoe en de ruige wijk waarin 

ze wonen. Op een avond, als Robbie laat thuiskomt, wordt Susheela thuis bruut verkracht door een stel 

skinheads. Ze zwijgt hierover tegen Robbie, maar uit angst dwingt ze hem zijn zangcarrière op te geven en 

te verhuizen naar de veilige burgerlijke buurt Thelwall. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor het gezin; van 

het racisme is de familie in de komende jaren nog steeds niet af 

De buitenvrouw (Joost Zwagerman, 2013) 

Een geëngageerde roman over de gelukkig getrouwde leraar Nederlands Theo Altena, die een 

heimelijke verhouding begint met zijn Surinaamse gymnastiek-collega, Iris Pompier (zijn 

'buitenvrouw' zoals dat in het Surinaams-Nederlands heet). Pas door deze verhouding raakt 

hij geobsedeerd door discriminatie en alledaags racisme, wat ontaardt in een soort positieve 

xenofobie. 

Een gewoon gezin (Maggie Gee, 2003)   Magazijn RM 47711 

Centraal staat de blanke familie De Wit waarvan vader, moeder, dochter en de twee zonen 

elk een andere visie hebben op de multiculturele maatschappij. Tegen de achtergrond van 

een verloederend Londens stadspark lopen de emoties hoog op, wat uiteindelijk uitmondt in 

een veldslag tussen blank en zwart. 

De nieuwe stad (Stephen Amidon, 2001)   Magazijn RM 52049 

Een utopistisch experiment in Amerika in 1973 mislukt door een conflict tussen de beide 

leiders, een blanke en een zwarte. 

 

De menselijke smet (Philip Roth, 2000)   Magazijn MA 5493 

Het leven van een bejaard universitair docent wordt door een onterechte beschuldiging van 

racisme verwoest, wat des te pijnlijker is omdat hijzelf altijd heeft gezwegen over het feit dat 

hij een neger is. 
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Informatieve dvd’s voor volwassenen 

The trials of Darryl Hunt (Ricki Stern, 2008)  DVD 395.52 tria 

De Afro-Amerikaanse Hunt werd in 1984 verdacht van de verkrachting en moord op een 

blanke journaliste. Zonder echt bewijs veroordeelde een blanke jury hem tot levenslang en 

zelfs toen uit DNA-testen bleek dat hij niet de verkrachter was, werd hij niet vrijgesproken. 

 

Gispy life: Sinti & Roma     DVD Nede 954.1 

Filmmaker en Sinti en Roma hopen dat deze films zullen bijdragen tot een betere 

begripsvorming en dat daardoor een aantal nog steeds bestaande vooroordelen ten 

aanzien van Sinti en Roma zullen verdwijnen. 

 

 

Muziek 

Elpee 

 

Touche pas à mon pote (verzamelelpee, 1985) 

A1 –Jean-Jacques Goldman Comme Toi 
A2 –Alain Bashung Touche Pas À Mon Pote 
A3 –Patrick Font Algerién 
A4 –François Béranger Mamadou M' A Dit 
A5 –Karim Kacel Banlieue 

 
B1 –Renaud 2e Génération 
B2 –Francis Cabrel Saïd Et Mohamed 
B3 –Castelhemis Tchik Y Tchik 
B4 –Hugues Aufray A Propos D'Un Détail 
B5 –Font Et Val Emigré 
B6 –Buzy Assure 
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Vinylsingles 

 

Fernand Raynaud Le raciste – Ma soeur s’est mariée   magazijn 61 vinyl 28069 
Johny Fostier  Pas de nom de visage – Je ne suis pas raciste magazijn61 vinyl 29049 
B.B. Funk  Touche pas à mon pote – idem   magazijn 78 vinyl 23028 
 

  
 

Tracks over racisme 

Raciste (Ismaël Lo, 1996)  op de cd Jammu Africa  magazijn 84 cd 24870 
Racism (Janet Jackson, 1993) op de cd Janet   magazijn 78 cd 43202 
Racism (24-7 Spyz, 1990)  op de cd Gumbo Millenium  magazijn 78 cd 184 
Racist friend (Special AKA, 1990) op de cd In the studio   magazijn 78 cd 20122 
 
 
 
 

Films voor volwassenen 

Ae fond kiss (Ken Loach, 2006) 

Casim is een tweede generatie Pakistaan in Glasgow en werkt als dj. Hij droomt ervan ooit 

een eigen club te openen. Zijn ouders zijn echter overtuigde moslims en hebben hem 

uitgehuwelijkt aan zijn beeldschone nichtje Jasmin, die onderweg is naar Glasgow. Casim 

ontmoet Roisin, lerares op een katholieke school en zij worden smoorverliefd op elkaar. Als 

hun heimelijke relatie ontdekt wordt, zijn de gevolgen niet te overzien. 

Black venus (Abdellatif Kechiche, 2011) 

Het waargebeurde verhaal van Saartjie Baartman, slavin van een Zuid-Afrikaanse boer. Als 

vrouw van het Khoikoivolk valt ze op door haar dikke lippen en uitzonderlijk grote billen en 

wordt in 1810 naar Londen gebracht om onder de naam 'Hottentot Venus' als een wild dier 

aan het publiek getoond te worden. Na vier jaar koopt een Parijzenaar haar om op te treden 

op seksfeestjes, ze overlijdt in 1815 in een bordeel. 

Cry freedom (Richard Attenborough, 2002) 

Deze film vertelt het verhaal van een vriendschap tussen Bilko, de zwarte negerleider in 

Zuid-Afrika en Donald Woods, een blanke journalist. Wanneer Biko in de gevangenis 

vermoord wordt en Woods dit openbaar wil maken, komt hij in dermate grote 

moeilijkheden dat hij met zijn gezin Zuid-Afrika moet ontvluchten. 



Themalijst Rasicme en Discriminatie bibliotheek Kortrijk maart 2016  p.19 

 

Driving Miss Daisy (Bruce Beresford, 1989) 

De welgestelde 72-jarige joodse oud-onderwijzeres Daisy Werthan ziet kans haar 

gloednieuwe Packard bovenop de garage van de buren te parkeren. Haar zoon grijpt in en 

om haar tegen zichzelf te beschermen neemt hij, tegen de zin van zijn moeder in, de zwarte 

zestiger Hoke Colburn aan als chauffeur. Na ongeveer 22 jaar, als Daisy in een 

verzorgingstehuis zit, geeft ze tegenover Hoke toe wat hij al die jaren voor haar heeft betekend. De film 

werd bekroond met vier Oscars. 

Eastern plays (Kamen Kalev, 2010) 

Twee broers die uit elkaar gegroeid zijn, raken betrokken bij een racistische aanslag. Georgi 

is uit verveling net lid geworden van een neonazi-bende die een Turkse familie aanvalt. 

Daarvan is zijn broer Izo getuige en snelt de Turkse familie ter hulp. Wanneer Georgi wordt 

gevraagd om zich nog meer te engageren, begint hij zichzelf vragen te stellen. Intussen 

vraagt Izo zich af of het mooie Turkse meisje dat hij heeft gered hem de kans kan bieden om het trieste 

leven in Sofia achter te kunnen laten… Als de twee broers elkaar opnieuw ontmoeten, ontdekken ze 

gaandeweg wat beide echt willen in het leven. 

Française (Souad El-Bouhati, 2009) 

De rebelse tienjarige Sophia die een gelukkig en onbezonnen kindertijd doorbrengt in een 

Frans provinciestadje, voelt zich Française, geen Marokkaanse. Als haar vader zijn baan 

verliest en het slachtoffer wordt van racisme en discriminatie, vertrekt het gezin van de ene 

op de andere dag maar Marokko. Daar studeert Sophia fanatiek en helpt in de 

olijfboomgaard van haar vader. Ze is nog steeds even eigenzinnig en komt in opstand tegen de rigide 

Marokkaanse sociale regels en gewoonten. 

Heavens fall (Terry Green, 2007) 

Het zuiden van de Verenigde Staten, voorjaar 1931. Negen zwarte jongens, in de leeftijd van 

twaalf tot twintig, worden aangeklaagd voor verkrachting van een blanke vrouw. De zaak 

stinkt aan alle kanten naar racisme. Toch worden de mannen schuldig bevonden en 

veroordeeld tot de elektrische stoel. Samuel Leibowitz, een blanke advocaat uit New York, 

trekt zich het lot van de jongens aan en besluit hun zaak te bepleiten tot aan de hoogste rechtbank. 

The help (Tate Taylor, 2012) 

In 1962 in Jackson, Mississippi, gaat de jonge journaliste Eugenia Skeeter werken bij een 

lokale krant. Na vier jaar universiteit voelt ze zich minder thuis bij haar provinciale 

vriendinnen. 'Southern Belle' Hillie zorgt ervoor dat in Jackson per decreet wordt 

aangenomen dat de zwarte bedienden een aparte wc in de tuin krijgen zodat ze niet meer 

van hetzelfde toilet gebruik hoeven te maken. De verontwaardigde Skeeter haalt de zwarte dienstmeisjes 

Aibileen en Minny over om mee te werken aan een boek over hun ervaringen, de mishandelingen en 

vernederingen die zij moeten ondergaan. 
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Jungle fever (Spike Lee, 2001) 

Flipper is een hardwerkende zwarte architect die de indruk heeft dat hij omwille van zijn 

huidskleur door zijn blanke werkomgeving niet als een volwaardig medewerker wordt 

beschouwd. Zijn secretaresse is blank en heeft weinig werkervaring. Beiden werken hard en 

stilaan ontstaat een verhouding tussen hen. Wanneer dit uitlekt, worden ze argwanend 

bekeken door hun vrienden, Flipper vliegt bij zijn vrouw de deur uit en het meisje Angie krijgt thuis een flink 

pak slaag. 

Just the wind (Benedek Fleigauf, 2014) 

Just the Wind, de Hongaarse inzending voor de Oscars, brengt op indringende wijze één dag 

in beeld van het leven van de Hongaarse Roma, van de vooroordelen en het racisme 

waarmee zij dagelijks te maken hebben? Het nieuws van alweer een racistische moord op 

een Roma-familie gaat als een lopend vuurtje door een Hongaars dorpje. De daders zijn 

gevlucht en de politie lijkt niet veel te doen. 

Kriegerin (David Wnendt, 2011) 

Hoofdpersoon in het regiedebuut van David Wnendt is Marisa, een 20-jarige caissière die 

woont in een stadje in voormalig Oost-Duitsland en samen met haar vriend lid is van een 

rechts-radicale jeugdgroep. Ze is opgevoed met het idee dat buitenlanders, joden en 

politieagenten verantwoordelijk zijn voor het verval van Duitsland. Marisa raakt bevriend 

met de 15-jarige Svenja, een nieuw lid van de groep, maar ook komt ze in contact met een jonge Afghaanse 

vluchteling, die ze – aanvankelijk tegen haar zin – helpt en waardoor ze aan haar ideeën begint te twijfelen. 

Los (Jan Verheyen, 2009) 

Het verhaal gaat over een jonge progressieve journalist, Tom Naegels, die zich wil settelen 

met zijn vriendin, maar net dan kruist een beeldschone asielzoekster zijn pad. Ze haalt zijn 

emotionele leven volledig uit evenwicht. Op de krant vindt hij ook al geen evenwicht, want 

daar botsen zijn idealen meer en meer met de realiteit. Als dan ook nog een nieuw 

leidersfiguur onder de allochtone jongeren opstaat, slaat zijn wereld helemaal op hol. 

Malcolm X (Spike Lee, 2007) 

De biografie van Malcolm X, die in de gevangenis in aanraking komt met de Islam en daarna 

door het leven gaat als broeder Malcolm. Hij stelt zijn leven in dienst van de verkondiging 

van de leer van de zwarte God: slechts de totale scheiding van blanken en zwarten kan alle 

problemen oplossen. 

La marche (Nabil ben Yadir, 2013) 

In de zomer van 1983 wordt Frankrijk geplaagd door racistisch geweld. In een buitenwijk van 

Lyon wordt de jonge Mohammed neergeschoten door een politieagent. Hij overleeft, zijn 

vrienden willen wraak, maar hij is een bewonderaar van Martin Luther King en Gandhi en 

besluit samen met een priester een protestmars te organiseren, 'De mars voor gelijkheid en 

tegen racisme', van Marseille naar Parijs. Steeds meer mensen sluiten zich bij hen aan. 
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Mixed kebab / Kassablanka (Guy Lee Thys, 2012) 

De 27-jarige Turks-Belgische Ibrahim wordt verliefd op de 19-jarige Belgische Kevin, maar hij 

wil zijn homoseksualiteit verborgen houden voor zijn familie. Zijn ouders willen hem 

koppelen aan Elif, zijn 18-jarige Turkse nicht, maar Bram wil haar eerst ontmoeten en vraagt 

Kevin hem te vergezellen naar Turkije. 

My beautiful laundrette (Stephen Frears, 1985) 

Deze film speelt zich af in het Pakistaanse milieu in Londen. Een blanke skinhead en een 

Pakistaanse jongen openen samen een wasserette. Dat stuit zowel bij de kennissen van de 

blanke als bij die van de Pakistaanse jongen op onbegrip en weerzin, zeker als de jongens 

verliefd worden op elkaar. De onderwerpen racisme, werkloosheid in een verloederde 

maatschappij worden op een subtiele wijze verbeeld. 

Starring Maja (Teresa Fabik, 2010) 

De 18-jarige Maja zit in de eindexamenklas van de middelbare school en droomt van een 

carrière als actrice. In het schooltoneelstuk zou ze graag de hoofdrol spelen, maar haar 

klasgenoten vinden haar eigenlijk te dik. Ze ontmoet Erika, een jonge ambitieuze 

regisseuse van bruidsfilms, die aanbiedt om Maja's leven te filmen en daar een 

documentaire van te maken, maar haar bedoelingen zijn niet helemaal eerlijk. 

This is England (Shane Meadows, 2008) 

Het verhaal speelt in een armoedig dorp in de Midlands, begin jaren tachtig. De vader van 

de twaalfjarige Shaun is gesneuveld in de Falklandsoorlog, op school wordt hij gepest en aan 

het begin van de zomervakantie sluit hij vriendschap met een groepje skinheads. Eerst is de 

sfeer gemoedelijk, maar wanneer de oudere, racistische Combo terugkeert uit de 

gevangenis loopt alles uit de hand. 

To kill a mockingbird (Robert Mulligan, 2000) 

Een klein stadje in Alabama in 1932. Advocaat Peck verdedigt een van verkrachting van een 

blank meisje beschuldigde zwarte. Zijn twee kinderen leven in hun eigen wereldje, maar het 

feit dat hun vader opkomt voor een zwarte beïnvloedt toch ook hun leven. Schitterende 

evocatie van het racisme in het Zuiden van die tijd, gezien door onschuldige kinderen met 

een grote verbeeldingskracht en zonder haatgevoelens. 

White material (Claire Denis, 2010) 

Het daait om een Franse plantage-eigenares in een land dat steeds verder uiteenvalt door 

een gewelddadige burgeroorlog. De koppige Maria negeert waarschuwingen over een 

naderend rebellenleger met kindsoldaten en wil koste wat kost de koffieplantage draaiend 

houden, ook al zijn de arbeiders op de plantage al gevlucht. Het is het verhaal van een 

vrouw die vindt dat zij daar op haar plek is, terwijl veel Afrikanen haar zien als een buitenstaander, een 

ongewenst overblijfsel van het Europese kolonialisme. 
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Strips 

   
 
De maagd en de neger (Judith Vanistendaele, 2009 
Deel 1 Papa en Sofie 1994-1998 
Deel 2 Leentje en Sofie 
 
In dat verhaal vertelt een ik-figuur over de relatie van zijn dochter met een asielzoeker uit Togo, hoe hij en 
zijn vrouw daar eerst ontsteld op reageerden, maar zich geleidelijk het lot van de asielzoeker aantrekken. 
Wanneer Sofie haar dochter Leentje van school haalt, loopt ze op weg naar huis haar ex-man tegen het lijf. 
Abou is een voormalige asielzoeker uit Togo. In dit stripalbum vertelt Sofie haar deel van het bij tijd en wijle 
hartverscheurende verhaal over de relatie met Abou. De nachtmerries die de voormalig politiek vluchteling 
blijven achtervolgen, zorgen op den duur voor een verwijdering tussen hem en Sofie. Deze grafische roman 
geeft een realistisch beeld van het vluchtelingenvraagstuk. 
 

     
 
De kat van de rabbijn (Joan Sfarr, 2003-2009) 
Deel 1 De bar mitswa 
Deel 2 De Malka van de leeuwen 
Deel 3 De exodus 
Deel 4 Het aards paradijs 
Deel 5 Afrikaans Jeruzalem 
 
Sfar laat in deze reeks zijn joodse culturele erfenis fuseren met zijn levensvisie en fantasie. Het resultaat is 
altijd verrassend en onderhoudend. De verhalen zijn eigenlijk een stroom van losse scènes, maar dat deert 
niet. De grafiek is sfeerrijk en origineel. Sfars beverige lijnen (zelfs de kaders golven) en zijn kleurrijke 
tekeningen zorgen voor de perfecte sfeer bij zijn innemende personages en hun lotgevallen. 
 

 Mijn extra leven (Johan Unege)   Romans Young Adults UNEG 
In een Zweeds stadje is sprake van een stijgende werkloosheid en verschillende diefstallen; voor een 
belangrijk deel krijgen de vluchtelingen uit het asielzoekerscentrum daarvan de schuld. 
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 Over naar jou (Adriaan van Aken, 2009) en Weer over naar jou (2009) 
'Over naar jou' is het verhaal van een late twintiger. Tegen de achtergrond van een grote Vlaamse stad en 
de verkiezingstijd is hij op zoek naar werk, woont samen met zijn vriendin in een huurflat en probeert 
tevreden te zijn, tevreden te kunnen zijn, kunnende tevreden zijn. De tekeningen van Paquet (in zwart-wit, 
hier en daar met rode steunkleur) zijn duidelijk en heel herkenbaar. De teksten, gebaseerd op het 
gelijknamige toneelstuk van Van Aken, zijn kort en to the point. Net niet overtuigend genoeg om het tot de 
status van een meesterwerk te schoppen, maar wel een herkenbaar en overtuigend stripverhaal. 
'Weer over naar jou' is een samenwerking tussen een striptekenaar, theatermaker en muzikant. Het 
stripboek dient gelezen te worden terwijl men naar de soundtrack op de bijgeleverde audio-cd luistert. De 
cd duurt echter veel langer dan het lezen, dus dat loopt niet synchroon. Wel brengt de muziek je in een 
sombere stemming die goed aansluit bij dit verhaal over een jonge vrouw die worstelt met het leven. De 
hoofdpersoon is eenzaam en heeft last van psychotische aanvallen. 
 

 Ze heten allemaal Mohammed (Jérôme Ruillier, 2012) 
De tekenaar, werkend in een karikaturale stijl, portretteert de vanuit Noord-Afrika afkomstige eerste en 
tweede generatie migranten, hun levens in de achterbuurten van de grote Franse steden, hun 
verwachtingen, teleurstellingen en gevoelens. Achtereenvolgens laat hij de vaders, de moeders en hun 
nageslacht uitgebreid aan het woord komen. 
 

Enkele jaren geleden was onderstaande (wereldbekende) strip het onderwerp van een wereldwijde 

controverse en rechtszaak! Laat je gezond verstand spreken en oordeel zelf. 

 

© belga.  

De strip 'Kuifje in Congo' van Hergé is niet racistisch, zo stelt 
het Hof van Beroep in Brussel. Daarmee bevestigt het Hof 
het oordeel van de rechter in eerste aanleg uit 2011. "Het 
stripalbum moet dus niet uit de verkoop worden gehaald", 
zegt advocaat Alain Berenboom, raadsman van uitgeverij 
Casterman.  
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De Franse organisatie Le Conseil Représentatif des Associations Noires (Cran) en de Congolees Bienvenu 
Mbutu Mondondo hadden een klacht ingediend tegen wat ze noemden de "racistische strekking" van 
'Kuifje in Congo'. Ze vroegen uitgeverij Casterman en rechtenhouder Moulinsart nv om te stoppen met de 
verkoop en verspreiding van de strip. 
 
Omdat ze ongelijk kregen in eerste aanleg, gingen Le Cran en Mbutu Mondondo in hoger beroep. Maar het 
Hof van Beroep volgt de rechter in eerste aanleg en oordeelt dat er in hoofde van auteur Hergé geen 
enkele doelbewuste wil aanwezig was om racistische, kwetsende of vernederende ideeën te spuien ten 
aanzien van de Congolezen en dat er bij de auteur ook geen bedoeling was om bij de lezers gevoelens van 
haat of discriminatie te propageren. 
 
"Hergé heeft een fictiewerk willen maken met als enig doel zijn lezers wat ontspanning te bezorgen. Hij 
maakt daarbij gebruik van openhartige en joviale humor", stelt het Hof van Beroep.  

 


