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Kinderboeken met ballen
Hoe voelt het om als zus in de schaduw te leven van een zorgbehoevende broer? En hoe kunnen 
kleine zwarte meisjes zich wapenen tegen pestgedrag? De Antwerpse auteurs Bart Moeyaert en 
Dalilla Hermans schreven elk een kinderboek, eentje met ballen.

Bart Moeyaert: “In dit boek heb ik, zonder het te beseffen, de plek ingenomen van mijn 
broers.” FOTO JEROEN HANSELAER

Dalilla Hermans: “Ik ben er van overtuigd dat racisme op termijn een randfenomeen 
wordt.” FOTO INGE KINNET

Dalilla Hermans
Trots op kleurtje en krullenbol

BROWN GIRL MAGIC (7+) | DAVIDSFONDS | 40P

Auteur: Schrijfster en columniste Dalilla
Hermans (32) liet eind 2014 voor het eerst
van zich spreken met een tekst over haar
ervaringen met racisme in Vlaanderen. Bij
het brede publiek werd ze in 2017 bekend
door haar deelname aan De Slimste Mens.
Dat jaar bracht ze ook de autobiografie
Brief aan Cooper en de
Wereld uit, waarin ze in brief-
vorm aan haar intussen
5-jarige zoontje vertelt over
hoe ze na haar geboorte in
Rwanda in een Vlaams adop-
tiegezin terechtkwam. Brown
Girl Magic is haar eerste kin-
derboek.

Synopsis: Noen vertelt aan
Maan, haar oudere zus, dat
ze verdrietig is omdat ze net
een gemene opmerking kreeg
op school over haar donkere
huid en krullenbol. Maan
maakt Noen snel duidelijk wat ze van die
opmerking denkt, met een peptalk van je-
welste.

Hermans over het boek: “Ik heb het ge-
schreven met mijn dochtertjes, Malane (3)
en Noëlle (1) voor ogen. Ik wil hen meege-
ven dat ze zich niet slecht zullen moeten
voelen omdat ze een bruin kleurtje en een
krullenbol hebben. De voorleesboekjes
waarmee ik hen dat wilde leren, vónd ik
niet. Dus heb ik er zelf meer eentje ge-
maakt.”
“In Vlaanderen is racisme nog steeds een

structurele realiteit. Eind augustus was er
het filmpje waarin te zien was hoe een
paar jongeren racistische spreekkoren
zongen op Pukkelpop. Daarna werd een
15-jarige jongen het slachtoffer van racis-
tisch geweld op de sporen van het station
van Aarschot, en volgden de onthullingen

over de ultrarechtse groepering Schild &
Vrienden. Ik heb toen ook veel persoonlij-
ke bedreigingen in mijn mailbox gekre-
gen, zodra ik iets schreef of zei.”
“Ondanks rapporten over racisme, ge-

beurt de mentaliteitswijziging in Vlaande-
ren te traag. Ik ben daarom samen met an-

dere mensen met een kleur-
tje, die graag betekenisvol
willen zijn in deze maat-
schappij, gaan nadenken
over wat we nog méér kon-
den doen. Het heeft ertoe ge-
leid dat we naast het probe-
ren wakker te schudden van
witte mensen en witte instel-
lingen, ons meer zijn gaan fo-
cussen op onszelf en het ver-
sterken van onze kinderen.
Aangezien ik schrijf, leek een
kinderboek uitbrengen de
ideale manier voor mij.”
“Denken dat racisme op een

dag de wereld uit zal zijn, is uiteraard na-
ief. Maar ik ben er wél van overtuigd dat
het een randfenomeen wordt. Aandachtig
rondkijken naar wat aan het veranderen
is, volstaat om dat te begrijpen. Want dan
zie je dat mensen met een kleurtje zich
vandaag aan meer rolmodellen dan Bey-
oncé kunnen optrekken. Ook niet-witte at-
leten, nieuwsankers of advocaten hebben
tegenwoordig een grote impact. In mijn
stad Antwerpen wonen 167 verschillende
nationaliteiten samen: deze mensen leven
en werken hier, gaan lesgeven, richten be-
drijven op, worden CEO. Diversiteit is een
realiteit die simpelweg niet meer te ont-
kennen valt.”
De prenten in Brown Girl Magic zijn ge-

maakt door de Antwerpse illustratrice Fa-
tinha Ramos. Zij groeide op in Portugal,
maar verhuisde na haar studies naar ons
land. (aro)

Bart Moeyaert
In de schaduw van een zorgenkind

Auteur: Bart Moeyaert (54) – geboren in
Brugge, maar al vele jaren Antwerpenaar –
draagt vele petten. Hij is dichter, scenarist,
docent en verteller, maar het meest nog is
hij bekend als auteur van kinderboeken. In
2006 was hij stadsdichter van Antwerpen
en tien jaar later intendant van de Vlaams-
Nederlandse delegatie op de
Frankfurter Buchmesse. Vijf-
endertig jaar na zijn debuut
Duet met valse noten ver-
schijnt eerstdaags Tegen-
woordig heet iedereen Sorry. 

Synopsis: Bianca is een
meisje met een gebruiksaan-
wijzing, vindt haar moeder,
die al genoeg te stellen heeft
met zorgenkind Alan. Bianca
is onhandelbaar, zegt haar
vader, die met ‘zijn Cruz’ naar
een woongroep is verhuisd.
De komst van soapactrice Bil-
lie King zorgt voor een ommekeer in het le-
ven van het 12-jarig meisje.

Moeyaert over het boek: “Het personage
van Billie King zat al heel lang in mijn
hoofd. De soapactrice dook al eens op in
een kortverhaal dat in de prullenmand ver-
dween maar na de drukte van de Frankfur-
ter Buchmesse toch weer de kop opstak.
Verder borduren op een eerder idee bleek
moeilijk. Drie jaar lang had ik geen tijd ge-
had om te schrijven, en zelf was ik intussen
ook veranderd. Zo ontspon zich een nieuw
verhaal. Bianca zit met haar broertje aan
tafel in hun nieuwe, witte keuken: van-
daaruit begint het boek, dat zich afspeelt
op één middag.”
“Bianca zit er, zoals zo vaak, maar stille-

tjes bij. Alle aandacht gaat uit naar Alan,
die als hartpatiënt – vaak ongewild – an-
ders wordt behandeld. Binnen deze gezins-

situatie zoekt Bianca haar plaats. Ze beslist
om te zwijgen, de deur dicht te houden.
Haar moeder noemt haar een kind met een
gebruiksaanwijzing; al is ze dat niet. Bian-
ca is zelfs niet lastig, ze zegt alleen weinig.
Door niet te communiceren heeft de moe-
der het raden naar wat er in haar dochter

omgaat. Onbedoeld ontstaan
er wrijvingen. Billie King laat
Bianca beseffen dat er iets
moet veranderen.”
“De soapster maakt Bianca

duidelijk dat ze kan zijn wie
ze is. Bij actrices zien mensen
vaak ook niet meer het ver-
schil tussen de mens en het
personage. We oordelen en la-
belen zo snel. Maar Billie King
‘ziet’ Bianca en accepteert dat
het meisje zich vreemd ge-
draagt. De soapactrice noemt
Bianca ook een merkwaardig
kind. Merkwaardig zijn, dat

vinden wij niet leuk meer. Laat ons maar
grijs zijn met zijn allen. Terwijl ‘merkwaar-
dig’ ook kan staan, zoals Billie aangeeft,
voor ‘bemerkenswaardig’.
“Als jongste van zeven kinderen kreeg ik

vaak alle aandacht. In dit boek heb ik, zon-
der het te beseffen, de plek ingenomen van
mijn broers. Zogenaamd ben ik nu het
tweede kind geworden, het andere kind.
Een paar jaar geleden daagde het besef dat
ik veel te vast zat. Ik wilde vooral mezelf
beschermen en niet te veel mensen bin-
nenlaten. Net voor het schrijven van dit
boek is er een en ander gekanteld. Ik heb
veel losgelaten. Ik ben nu minder Alan ge-
worden, en meer de ander.” 
Met We waren klaar zijn zopas ook Bart

Moeyaerts verzamelde theaterstukken ver-
schenen. Vanaf begin november toert de
auteur als verteller met Broere, een podi-
umbewerking van zijn boek. (id)
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