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Studio Sesam: uitgever van ‘superdiverse’ kinderboeken

Hoe Ali Baba en 
 Sneeuwwitje elkaar 

 vinden
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Studio Sesam geeft boeken uit over kinderen met 
allerlei etnische achtergronden: laagdrempelige 
en spannende verhalen, die zich afspelen in een 
stedelijke omgeving, cultureel en sociaal sensitief 
zijn, stereotypes doorbreken en waarvan ‘super-
diversiteit’ een vanzelfsprekend onderdeel is.  
Een portret.
Tekst Sabine Kok

Ingrid Tiggelovend, drijvende 
kracht achter Studio Sesam, las 
haar dochtertje eens voor over 
een jongen die in een hutje in 
Afrika woonde. ‘Woont Jordan 
ook in zo’n hut?’ vroeg het  
meisje. Jordan was een vriendje  
uit haar klas, met ouders van 
Afrikaanse afkomst. Hij woonde 
een wijk verderop in een flat. 
Dat zette Tiggelovend aan het 
denken: Waarom komen er zo 
weinig Jordans voor in kinder-
boeken? Kunnen we die ver- 
halen zelf maken? 
Studio Sesam richt zich met haar 
uitgaven op kinderen in kans- 
arme wijken, kinderen met een 
kleurtje en namen als Aïsha, 
Sourou, Omar of Imane. Over 
zulke kinderen gaat het in  
kinderboeken niet vaak. In de 
woorden van de Marokkaans- 
Vlaamse schrijver Fikry El Azzou-
zi: ‘Er is vijftig jaar verloren ge-
gaan aan verhalen die niet verteld  
werden. Verhalen die nooit in  
de geschiedenisboeken zullen  
terechtkomen. Wij hebben IS 
niet nodig om onze literatuur  
te vernietigen, die van ons werd 
nooit gecreëerd.’

Etnocommunicatie
Ingrid Tiggelovend werd gebo-
ren in België, als kind van een 
Vlaamse moeder en een Neder-
landse vader, en groeide op  
tussen de boeken – haar beide 
ouders én ‘nonkel’ werkten  
bij Standaard Boekhandel. Ze  
studeerde maatschappelijk werk, 
sociale- en communicatieweten-
schappen, was actief in het 
jeugd- en welzijnswerk, werkte 

als wetenschappelijk medewer-
ker aan de Universiteit Antwer-
pen en richtte uiteindelijk  
Verbal Vision op, een organisatie 
gespecialiseerd in etnocommu-
nicatie: communicatie met een 
divers, multicultureel publiek.
Tiggelovend: ‘In de jaren negen-
tig werkte ik mee aan voorlich-
tingscampagnes rondom 
aidspreventie. Bepaalde doel-
groepen bleken moeilijk te  
bereiken, zoals de Afrikaanse  
gemeenschap en jongeren van 
Marokkaanse afkomst. Hoe zorg 
je dat ook zij goed geïnformeerd 
worden? Om daar achter te  
komen deed ik veldonderzoek 
– de wijken in en met de mensen 
zelf in gesprek.’
Ook bij Verbal Vision paste ze 
die methode toe. Aan het voor-
lichtings- en advieswerk voegde 
ze in 2012 een nieuwe activiteit 
toe: het uitgeven van ‘super- 
diverse’ kinderboeken. Ze begon 
met oriënterend onderzoek naar 
leesgedrag onder kinderen met 
een migratieachtergrond en  
ondervroeg kinderen, hun  
ouders en leerkrachten, maar 
ook bibliotheken, uitgeverijen 
en boekhandels. De resultaten 
werden besproken op de studie-
dag ‘Is Sneeuwwitje op Ali 
Baba?’, waar prominenten uit de  
boekenwereld met elkaar in  
debat gingen. Tiggelovend: ‘Na 
die dag wisten we het zeker: Ali 
Baba en Sneeuwwitje moesten 
elkaar zien te vinden. Het was 
duidelijk dat we geen verhalen 
moesten maken voor bruine of 
witte kinderen, geen verhalen 
over het Suikerfeest of het  

Kinderboeken en diversiteit
De Sesam-auteurs en -illustratoren treden 
geregeld in Nederland op, onder meer  
tijdens voorleessessies in bibliotheken.  
Mylo Freeman, illustrator van Sesam-titel  
De broccolireus, bracht bij verschillende  
uitgeverijen titels uit waarin diversiteit een 
rol speelt, zoals die rond het zwarte meisje 
Zaza, bij Clavis. Daar verscheen ook Prinses 
Nina van Marlise Achterbergh, een sprookje 
over een prinses die moet trouwen met een 
prins, maar verliefd wordt op een prinses. 
Tijdens de Middag van het Kinderboek in  
de OBA op 2 april, gewijd aan het thema  
‘taboes en gevoeligheden in kinderboeken’, 
gaf auteur Selma Noort een workshop  
over het thema diversiteit. Noort is school-
schrijver op een school waar zo’n dertien  
nationaliteiten vertegenwoordigd zijn.
In 2013 opende in Amsterdam boekhandel 
Spinzi, met geëmancipeerde en interculture-
le kinderboeken. De winkel sloot na een jaar, 
maar initiatiefnemer Kim Blackburn blogt  
via Spinzi.nl nog steeds over het thema. 
Speciaal voor moslimkinderen startte de 
Amerikaanse uitgeverij Simon & Schuster 
begin maart de kinderboekenimprint  
Salaam Reads, die jaarlijks minimaal negen 
titels uitbrengt vol karakters en verhalen met 
een moslimachtergrond. In Nederland geeft 
onder meer uitgeverij Qaaf leesboeken uit 
geschreven door Nederlandse moslims, 
maar ook vertaalde boeken. Bzzidi Media 
presenteerde afgelopen jaar haar eerste  
kinderboek: Hoe Farah meedoet met de  
Ramadan, zonder te vasten!

MULTICULTUREEL

Chinees nieuwjaar. We wilden 
vooral laagdrempelige en  
spannende verhalen maken in 
een stedelijke omgeving, herken-
baar voor alle kinderen.’
Zo ontstond het concept van  
‘superdiverse kinderboeken’: 
boeken die cultureel en sociaal 
sensitief zijn, stereotype beeld-
vorming doorbreken, al dan niet 
meertalig zijn en superdiversiteit 
als vanzelfsprekend aan bod  
laten komen. ‘Kinderen hebben 
zowel behoefte aan spiegels als 
ramen’, zei auteur Sharron 
McElmeel ooit. ‘Veel gekleurde 
kinderen zien de wereld alleen 
via ramen en zij hebben spiegels 
nodig. Andere kinderen zien  

‘Kinderen 
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MULTICULTUREEL

migratieachtergrond toe.  
Het grootste verkoopsucces is Ik 
wil niet naar Marokko! over Omar, 
die in de zomervakantie met zijn 
ouders naar Marokko moet om 
daar familie te bezoeken, terwijl 
hij liever thuisblijft om met zijn 
vriendjes te voetballen. Voor veel 
kinderen met een Turkse of  
Marokkaanse achtergrond her-
kenbaar. Het is een omkeerboek. 
Aan de andere kant kunnen kin-
deren het verhaal ‘Op zoek naar 
Yori’ lezen, over een kind met 
een onzichtbaar vriendje.
Van de auteurs die meewerkten 
aan de eerste worp verhalen van 
Studio Sesam, is een aantal  
inmiddels door andere uit- 
geverijen benaderd. Zo timmert  
Laïla Koubaa aan de weg in 
Franstalig Europa, Canada en de 
Maghreb-landen. Illustrator  
Fatinha Ramos heeft een boek 
van de Portugese schrijver José 
Saramago mogen illustreren. 
Auteurs als Alice van de Geest, 
Lies Vervloet, Laura Janssens zijn 
door uitgeverijen gecontacteerd 
om AVI-boeken te schrijven of 
illustreren. ‘Stuk voor stuk heb-
ben ze veel geïnvesteerd in het 
Sesam-verhaal. Dus ik ben blij 
dat het voor veel van hen een 
springplank is gebleken.’

Zombie
De verkoopprijs van de Sesam- 
boeken is via de eigen site  
bewust laag gehouden: 9,95  
euro per boek, 48,50 euro voor 
de hele box. In de winkel kost 
een Sesam-boek 12,95 euro, de 
box met vijf boeken 58,50 euro. 
Om dit mogelijk te maken zijn 
de uitgaven van Studio Sesam 
S-boeken, geen A-boeken. 
Voor het ontwikkelen van de  
uitgaven ontving Studio Sesam 
subsidie van de Vlaamse over-
heid. ‘Zonder subsidie zouden 
we niet aan coaching kunnen 
doen’, denkt Tiggelovend.  
‘Bibliotheken en scholen kopen 
onze uitgaven in, maar van  
verkoop via de boekhandel  
moeten we het niet  hebben.  
Daar komen te weinig mensen 

met een migratieachtergrond. 
Die betalen niet zomaar 15 euro 
of meer voor een kinderboek. En 
ze vinden er hun verhalen niet. 
“Wandel eender welke boekhan-
del binnen en de kans is groter 
dat je een boek vindt over een 
zombie dan over een zwart meis-
je”, zei de zwarte Britse jeugd- 
auteur Malorie Blackman eens. 
Pijnlijk, maar waar.’
Ook uitgeverijen hebben het 
thema diversiteit niet hoog  
op de agenda staan, zegt Tigge-
lovend. ‘Het zijn commerciële 
organisaties, die aan de verkoop 
van hun boeken moeten verdie-
nen om levensvatbaar te zijn. 
“We kunnen de doelgroep niet 
bereiken”, hoor je dan. Die heeft 
weinig te besteden of vindt zijn 
gading niet, en komt dus niet 
naar de boekhandel. Zo ontstaat 
een vicieuze cirkel.’ Tweede pro-
bleem: auteurs en illustratoren 
met een migratieachtergrond 
zijn er nog niet veel. ‘Beginnen-
de schrijvers zijn met coaching 
en een goede eindredacteur ze-
ker in te zetten, maar we vonden 
weinig illustratoren van niet- 
Vlaamse origine. Ik merk dat 
vooral “witte” jongeren een  
grafische opleiding in Vlaande-
ren volgen. Hoe kunnen de  
huidige illustratoren dan de  

alleen spiegels en zij moeten de 
wereld ook door ramen leren 
zien.’ Sesam wil kinderen zowel 
de ramen als de spiegels aanrei-
ken.

Herkenbaar
Kinderboekenauteurs en -illus-
tratoren met niet-westerse roots 
zijn schaars. Tiggelovend deed 
daarom een oproep voor nieuw 
schrijf- en tekentalent, zo’n 120 
kandidaten reageerden. ‘Op  
ervaring hebben we niet gelet, 
wel op de totale mix. We wilden 
een zo breed mogelijk palet  
van mensen: op het gebied van 
ervaring, kleur, achtergrond,  
geslacht, leeftijd en leefstijl.’
Er werden groepjes geformeerd 
die elk een verhaallijn uitwerk-
ten. ‘Anderhalf jaar lang is  
er tijdens ontmoetings- en  
coachingsdagen geschaafd aan 
de verhalen. Daarbij corrigeer-
den de groepsleden elkaar op 
stereotypes. Zo is er lang gedis-
cussieerd over de vraag of er in 
het huis van een van de zwarte 
hoofdpersonen maskers aan de 
muur moesten hangen. Alsof  
gekleurde kinderen steeds op 
djembés trommelen…’
Het leidde tot tien verhalen,  
gebundeld in vijf prenten- 
boeken in één box. Er zijn voor-
leesboeken voor kinderen van  
3 tot 5 jaar en 6 tot 10 jaar.  
Naast een verhaal bevatten ze  
allemaal een extra ‘leerzaam’ 
element, in de vorm van een bij 
het verhaal passend recept, een 
knutselopdracht of een educatie-
ve tip, zoals Arabische woorden 
leren.
De eerste reacties zijn positief. 
‘Eindelijk een boek waar ik in 
voorkom’, zei een jonge lezer. 
Dat zit ’m vooral in de details. 
Een Marokkaanse briwat als  
tussendoortje, een bal die door 
de ruit gaat bij een moskee, een 
gemixt ouderpaar met blonde 
moeder en vader met een kleur-
tje, of juist een alleenstaande  
ouder, want het aantal alleen-
staanden neemt ook binnen  
gemeenschappen met een  

Studio Sesam
Studio Sesam zetelt in Ekeren 

(Antwerpen), is een vzw (vereniging zonder 
winstoogmerk) met een breed netwerk aan 

vrijwilligers, freelancers en een Raad van Bestuur. 
Uitgaven: Berelekker/Een goal voor Imane, Waar 
is Parlo?/De fanfare, De broccolireus/Safia en de 
droombellen, De huissnuiver/De loopwedstrijd, Ik 

wil niet naar Marokko/Op zoek naar Yori.
Gemiddelde oplage: 1.250, 750 boxen.  

In de periode 9 maart 2015-1 maart 2016  
werden in totaal 483 boxen verkocht,  

van de boeken samen 3.750 exemplaren.  
Sinds 26 april is van De loopwedstrijd ook 

een Franse vertaling beschikbaar.  
Website: www.studiosesam.be

‘Illustratoren 
met een 
migratie-

achtergrond 
zijn er veel te 

weinig’
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leefwereld van een Marokkaans 
of Antilliaans kind verbeelden?’
Om ervoor te zorgen dat ook 
het boekenvak een afspiegeling 
van de bevolking wordt, moet in 
de eerste plaats het personeels-
beleid op de schop, meent Tig-
gelovend. ‘Hou het niet bij één 
“witte raaf”, maar neem drie à 
vier medewerkers met een  
migratieachtergrond aan.’ We 
vinden de mensen niet, klinkt 
het vaak. Rudy Vanschoonbeek 
zei het nog in het maart- 
nummer van Boekblad. ‘Hoe is 
dat mogelijk, met zulke hoge 
werkloosheidscijfers? Werf je wel 
op de goede plaatsen, moet je je 
dan afvragen. Jongeren met een 
migratieachtergrond volgen niet 
de gangbare mediakanalen en 
sommige gemeenschappen  
hebben hun eigen kranten,  
magazines en zeker hun eigen  
digitale bronnen. Ook de naam 
en het imago van je bedrijf is  
belangrijk. Binnen etnische  
gemeenschappen werkt de tam-
tam of mond-aan-mondreclame 
snel. Naam en faam opbouwen 
is de boodschap. Het begint  
allemaal met etnomarketing.’

Sesamzaadjes
Tiggelovend zou de komende 
jaren graag meer kinderboeken 

uitgeven. Om dat te kunnen 
doen heeft Studio Sesam on-
langs een prijs ontvangen van de 
Nationale Loterij met een nieuw 
project: Sesam 2.0: Sociaalsensitie-
ve verhalen creëren. Kinderen en  
cultureel diverse auteurs houden de 
pen vast. Ook ditmaal zal een 
veldonderzoek bij gezinnen de 
basis vormen, maar de focus 
komt nog meer te liggen op kin-
deren met een specifieke zorg-
behoefte. ‘Denk aan gevluchte 
kinderen in opvangcentra,  
kinderen met trauma’s of een 
ontwikkelingsstoornis. Ook hun 
verhalen willen we vertellen.’
Door de recente aanslagen in 
Brussel is het onderwerp diversi-
teit ‘hot’, merkt Tiggelovend. 
‘Niemand blijft onbewogen. Er 
melden zich bij ons veel vrijwilli-
gers met de behoefte iets te 
dóén, om een positieve en per-
soonlijke bijdrage te leveren aan 
de integratie van vluchtelingen 
en kinderen met een migratie-
achtergrond. Sesam is maar een 
kiezeltje in een brede rivier. 
Maar als we nu sesamzaadjes 
planten bij de allerkleinsten 
draagt dat bij aan een positief 
zelfbeeld en een verbreding van 
hun wereldbeeld. Kinderen die 
in hun jeugd veel boeken lezen, 
plegen later geen aanslagen.’

Bel ons voor meer informatie over 
adverteren in het BRANCHEREGISTER
Nicole van Lierop, tel. 06-41 11 98 86, 

e-mail nicole@pubmedia.nl
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OPSLAG EN VERZENDING

Hexspoor Opslag en Verzending
Ladonkseweg 9
5281 RN Boxtel
T 0411 652 122
E mail@hexspoor.nl
I www.hexspoor-e.nl
Uw boeken met zorg opgeslagen, 
verpakt en (wereldwijd) verzonden.

DRUKKERIJ

Bariet bv
Koematen 7
Postbus 86
8330 AB Steenwijk
T  088 110 56 00
E  info@bariet.nl
W  www.bariet.nl

MUZIEKDISTRIBUTEUR

Bertus Groothandel  
en Distributie b.v. 
Akeleibaan 59
2908 KA Capelle a/d IJssel
T  010 2641 500
E  sales.nl@bertus.com
W  www.bertus.com
Al meer dan 40 jaar hét adres voor 
al uw beeld- en geluidsdragers!

Studio Sesam

Ingrid Tiggelovend (rechts) met de van oorsprong Iraanse illustrator Nilu Kuhpour  
op een Vlaamse school


