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Is Sneeuwwitje op Ali Baba? 

Verslag studie- en debatnamiddag over diversiteit in de wereld van het kinderboek 

(Tekst: Elke Devroye - Beeld: Nora Vermander) 

Alhoewel het weekend voor de deur staat, verzamelen vrijdagmiddag 14 juni 120 

vertegenwoordigers uit diverse sectoren voor de deur van De Stroming, een congreszaal in 

Antwerpen. Uitgevers, sociaal-cultureel werkers en onderwijspersoneel , allemaal zijn ze 

benieuwd naar de resultaten van het Sesam-onderzoek , een kinderboekenproject van etno-

communicatiecentrum Verbal Vision vzw.  

De meerderheid van de deelnemers is blank en vrouw, maar hier en daar grasduint een 

hoofddoekje of een donkere bos krullen in de deelnemersmap die iedereen ontvangt aan de 

ingang. Naast de tafel met koffie en versnaperingen draait Inge Blockmans aan de wielen van 

haar rolstoel. Zij komt hier als laureate van VOCATIO, een Belgische Stichting die mensen 

steunt bij het verwezenlijken van hun levensproject. “Ik zou graag een kinderboek schrijven 

over mijn levensverhaal, want er zijn niet veel hoofdpersonages waarin lezers met een 

fysieke functiebeperking zich kunnen herkennen.” Daar wil ik meer over weten, maar het is 

tijd om ons naar de zaal te begeven. 

Honger naar meer kruiden in de letteren 

Op het podium heet Bianca De Wolf, projectleider van 

Sesam en gastvrouw, iedereen van harte welkom. “Is 

Sneeuwwitje op Ali Baba?” vraagt ze en om het thema van 

de dag te onderstrepen, zet ze twee weelderig geklede 

poppen in de schijnwerpers. “Maken Sneeuwwitje en Ali 

Baba kans op een mooie relatie in letter- en 

sprookjesland? En leefden ze nog lang en gelukkig?”  

“Voor we die vraag beantwoorden, wil ik eerst een aantal 

speciale gasten uit Borgerhout begroeten!” De deur van 

de zaal zwaait open en giechelend en grinnikend stapt een 

stoet karamelkleurige kinderen de zaal binnen. Onder 

begeleiding van hun juf nestelen ze zich in de lege pluchen 

zetels vooraan. Met deze twee klasjes onderzocht Verbal 

Vision welke boeken jongeren het liefste lezen en aan de 

hand van die bevindingen maakten ze samen nieuwe 

verhalen. Die vertelsels gaf de organisatie aan auteur en 

psychotherapeut Atilla Erdem die hun ideeën samenbundelde tot een nieuw sprookje. 

Op dat verhaal is het nog even wachten. Eerst is het nog aan auteur Fikry El Azzouzi om zijn 

wekelijkse column voor te lezen die verscheen in De Morgen. Volgens hem kampt de 

literatuur, en zeker de kinderboeken, met een schrijnend gebrek aan diversiteit. “Er moeten 
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dringend meer kruiden in de letteren om de geur van eenheidsworst te verdrijven. 

Geloofwaardige verhalen over Ahmed, Nadia of Vladimir.” Hij verwijt de overheid een 

passieve houding, maar ook de uitgeverijen moeten eraan geloven. Hij meent dat ze een 

grote kans laten liggen en een hele generatie lezers op hun honger laten zitten. 

 

Liever een pak friet dan tajine 

Daarna beschrijft Ingrid Tiggelovend, coördinator van Verbal Vision, wat die potentiële 

klanten dan wel willen lezen. Met behulp van een powerpointpresentatie legt ze uit hoe ze 

de schoolkinderen aanzette tot zelf verhalen verzinnen. De kinderen die tot dan toe muisstil 

op hun stoel zaten, beginnen te joelen als er een bekend gezicht verschijnt op het scherm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan is het eindelijk zo ver; auteur Atilla Erdem en illustratrice Mylo Freeman beklimmen het 

podium. Terwijl Atilla een vrolijk sprookje voorleest geïnspireerd op de vertelsels van de 

jongens en meisjes uit Borgerhout, kleurt Mylo onder een overheadprojector haar tekening 

in. “De broccolireus” doet de hele zaal lachen. De namen van de hoofdpersonages klinken 

dan wel exotisch, maar het avontuur over juffen die ontvoerd worden door een reus, had 

iedere klas kunnen overkomen. Op het einde verkiest de held zelfs een pak frieten boven 

een tagine.  
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Na ‘hun’ sprookje gaan de kinderen 

de zaal uit, waar ATV hen opwacht. 

Voor Constantin is het allemaal al 

veel te lang geleden; hij weet niet 

meer hoe zijn vertelling nu weer 

luidde. Maar Hajar herinnert het zich 

nog heel precies: “De juffen die in 

een diepe slaap vallen, dat heb ik 

bedacht!” Voor ze weer naar school 

trekken, krijgen de jongelui bovenop 

een koek en een drankje hun verhaal 

in boekvorm.  

 

 

 

De resultaten van het onderzoek 

Ondertussen presenteert Ingrid Tiggelovend in de zaal de 

resultaten van het SESAM-onderzoek naar de houding 

van voorlezers en ‘kwetsbare’ ouders tegenover 

kinderboeken. Aan de hand van diepte-interviews peilden 

ze naar hun (voor)leesgedrag. “Alhoewel de vaak 

opmerkelijke uitkomst van deze unieke gesprekken niet 

te extrapoleren is naar hele bevolkingsgroepen, kunnen 

we er wel veel uit leren,” benadrukt Ingrid. Zo vonden 

alle ouders het belangrijk dat hun kinderen af en toe met 

hun neus in de boeken zitten. Niet-Vlaamse ouders lazen 

zelfs meer voor om hun kinderen het Nederlands bij te 

brengen. Alle mama’s en de drie deelnemende papa’s 

hadden een voorkeur voor internationale commerciële 

successen zoals Cars, Kabouter Plop en Harry Potter, 

maar slechts een derde bevestigde veel kinderboeken in 

huis te hebben. De ondervraagden gaven er zelden geld 

aan uit en 50% ging ook nooit naar de bibliotheek. Een 

opvallend verschil tussen Vlamingen en allochtonen was 

dat die laatsten een lichte voorkeur hadden voor 

leerboeken, minder leesvoer in huis hadden dan de buren, 

maar wel vaker een bezoek brachten aan de bib. 
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De universele charme van Dikkie Dik 

Na al die feiten en cijfers is het tijd om even te pauzeren. Met een tas koffie in de hand 

vergezeld van een stuk lokum of ‘Turks fruit’ en een Marokkaans koekje luister ik naar Greet 

Dams, vrijwillig voorlezer van de Boekenkaravaan. “Amai, dat was een flinke brok info! Wat 

me vooral opviel, is de verschillende boekenkeuze van ouders en voorlezers. Alleen Dikkie 

Dik scoorde bij beide groepen hoog. Ook de bevinding dat allochtone ouders meer 

voorlezen, verraste me.” 

De tweede helft van de middag zet in met een hilarisch stukje film van De Fatima’s, drie 

jonge moslima’s, waarin ze de oorzaak van het ontbreken van allochtonen op de 

boekenbeurs zoeken in onder andere het gebrek aan diversiteit in de aangeboden werken.  

 

Een debat met vele gezichten  

Daarna volgt er een debat over de (missing) link tussen kinderboeken en de diverse en 

verstedelijkte samenleving. Karl van den Broeck, journalist en boekenliefhebber modereert 

het gesprek.  
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Een bloemlezing van opmerkelijke tussenkomsten ... 

Tania van Acker van Stichting Lezen: 

“De leeftijd van nul tot drie jaar is heel belangrijk; dan wordt de basis gelegd voor later. Die kleintjes 

willen vooral boeken voelen, bladeren; diversiteit is dan nog niet belangrijk.  

“Herkenbaarheid zit niet alleen in huidskleur en tajines. Dat is belangrijk, maar herkenbare humor en 

emoties zijn zeker zo aantrekkelijk.” 

Piet Van Avermaet, directeur van Steunpunt Diversiteit en Leren 

“Wij benadrukken dat lezen gewoon leuk is.” 

“De maatschappij zou ook moeten openstaan voor een diversiteit aan schrijven en zich niet moeten 

blindstaren op auteurs met het juiste diploma. Dat er weinig allochtone romanciers zijn is geen 

verhaal van etniciteit, maar een sociaaleconomisch probleem.  

Mylo Freeman, Nederlands auteur van Prinses Arabella 

“Lezen is gewoon heel leuk en daarom is humor heel belangrijk in boeken.” 

“Voor de kleintjes is het beeld belangrijker dan de tekst.” 

Tinne Kenis van KifKif 

“Er zijn voldoende talentvolle allochtone auteurs, maar ze hebben een extra duwtje in de rug nodig. 

Daarom reiken wij de Kifkif-award uit.” 

Michael De Cock, auteur en theatermaker 

“Het is helemaal niet nodig om het gebrek aan diversiteit in de literatuur te problematiseren. Onze 

samenleving moet gewoon openstaan voor andere culturen en de enorme rijkdom aan nieuwe 

verhalen. Een groot avontuur staat ons te wachten.” 

“Wat niet klopt is allochtoon, kansarm en zonder boeken. Er zijn gewoon milieus waar boeken 

circuleren en gemeenschappen waar dat minder het geval is.” 

“Kinderen uit een klas in Borgerhout delen dezelfde context, dus wit of bruin, ze kunnen perfect 

hetzelfde boek lezen. Je moet dus niet zoeken naar allochtone auteurs, maar gewoon naar goeie 

schrijvers die diezelfde context delen.” 

Marita Vermeulen van uitgeverij De eenhoorn 

“Een autochtone of allochtone auteur maakt me niet zo veel uit, maar zijn verhaal moet kloppen. En 

dat kan alleen als het uit de auteur komt. Bij Prinses Arabella voelde ik meteen: “Dit zit goed.” 

“De favoriete boeken die de ouders in het onderzoek aanhaalden, zijn allemaal commerciële boeken 

met heel grote oplages. Als beginnend schrijver is het heel moeilijk om daartegen op te boksen en je 

lezertjes te bereiken.” 

Chris Sterkens , auteur van meertalige kinderboeken 

“We mogen allochtonen niet langer beschouwen als gasten, maar als gelijkwaardige burgers.” 
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Noemi De Clercq, toekomstig stafmedewerker bij het Vlaams Fonds voor de Letteren 

“Er zijn te weinig auteurs van allochtone afkomst. Een van de redenen daarvoor is dat er te weinig 

afstuderen. Is er misschien iets mis met die taalopleidingen? Dat gaan we zeker onderzoeken in de 

toekomst. Ook de bestaande instrumenten voor subsidies aan jong talentmoeten we herbekijken; 

zijn die wel toegankelijk genoeg?” 

“Kwalitatieve literatuur gaat over universele thema’s die iedereen aanspreken.” 

 

Woordje van de minister en een nabeschouwing 

Terwijl Bart Deboiserie na het debat de visie van minister 

van Cultuur Joke Schauvliege verwoordt, zit Keltoum Belorf 

naast mij verwoedt op haar smartphone te tokkelen. Want 

na de kabinetsmedewerker beklimt de journaliste het 

podium voor een vlammende nabeschouwing over wat ze 

vandaag heeft gezien en gehoord. Zij hekelt vooral “de 

steeds terugkerende argumenten over kwaliteit of het 

gepleit van sommigen voor herkenbare emotionele 

verhalen in plaats van diversiteit.” “Diversiteit hoort 

duidelijk nog niet tot het dominante denkkader,” zegt ze. 

“Er is dringend nood aan een langetermijnbeleid.” 

 

 

Tot slot maakt Bianca De Wolf de eerste namen bekend van Studio Sesam, creatievellingen 

die zullen samenwerken aan een nieuwe boekenreeks, aangepast aan de noden van de 

diverse, actuele samenleving. Onder luid applaus bestijgen Atilla Erdem, Nilufar Kuhpour en 

Laila Kouba het podium. Bart Van Nuffelen kon er vandaag niet bij zijn. Ik kijk alvast uit naar 

hun ‘kruidige’ pennenvruchten. 

 

Met een koffer vol ideeën naar huis  

De middag wordt afgerond met een receptie. Elke Van der Stappen van Koning Kevin, een 

organisatie die vormingscursussen en vakanties organiseert voor jongeren, plant een 

kinderboekenweek. “ Ik heb nu een heel andere kijk op diversiteit. Ik ga alvast met een 

koffer vol goede ideeën naar huis.” Aan de andere kant van de zaal blaast Sahra Correia, 

Portugese studente literatuur aan de UA, even stoom af. “Multiculturaliteit is breder dan 

Turks of Marokkaans. Alhoewel er vanmiddag heel veel verschillende mensen aan het woord 

zijn gekomen, vind ik die visie op diversiteit heel eng.” Terwijl ik mijn tanden zet in een 
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geurig falafelballetje aangereikt door een Afrikaanse mama, bedenk ik dat ook over het 

gebrek aan hoofdpersonages met een fysieke functiebeperking niets is gezegd. Ik ben dus 

benieuwd naar de reactie van Inge Blockmans, maar ik zie de jonge vrouw in haar rolstoel 

niet meer. Misschien is Inge een ideale kandidate voor Studio Sesam? 

 

Enkele deelnemers en hun reacties 

Marjan Daemen, aankoper jeugdboeken Openbare bibliotheken Antwerpen 

“De resultaten van het onderzoek zijn zoals ik had verwacht. Bij mijn werk voor de 

stadsbibliotheken merk ik dat veel volwassenen vragen naar meertalige kinderboeken. Met 

ondersteuning in hun eigen taal is het makkelijker om voor te lezen.” 

Geert Van den Bossche, Vlaamse Uitgevers Vereniging 

“De Vlaamse uitgevers en ook de internationale partners die we vertegenwoordigen, bieden 

echt een zo divers mogelijk aanbod. Maar de boeken waarin de hoofdpersoon allochtoon is 

of uit een kwetsbaar gezin komt, verkopen gewoonweg niet. Enerzijds komt dat omdat de 

afzetmarkt daarvoor heel klein is. Anderzijds vraag ik me af of die herkenbaarheid wel zo 

belangrijk is. Die kinderen zijn niet anders dan hun leeftijdgenootjes; uit het onderzoek bleek 

dat ze ook willen wegdromen bij de magie van “Harry Potter” of lachen met “Cars” en 

“Donald Duck”. 

Patrizia Civetta, Foyer, multi-etnische organisatie in Brussel 

“Wij organiseren in de Vlaamse bibliotheken in Brussel een meertalig voorleesuurtje. Dit 

onderzoek onderstreept dus dat we goed bezig zijn (lacht). De talen die we hanteren zijn 

Nederlands, Arabisch en Turks of Frans. We lezen bijvoorbeeld voor in het Frans, dan spelen 

we een spel in het Arabisch waarna we een liedje zingen in het Nederlands. En dat werkt! 

Aan de mama’s bieden we ook een voorleesvorming aan.” 

Katrien Duthoy, Sociaal Huis–Onderwijsopbouwwerk 

“In Oostende zet ik mijn schouders onder een voorleesproject waarbij we ook de ouders 

betrekken. Natuurlijk moeten we die ouders kwalitatief materiaal aanreiken waarmee ze 

makkelijk aan de slag kunnen. Ik kijk dus al uit naar de boeken van Studio Sesam!” 

Annemie Van Schuylenbergh, Artevelde Hogeschool Gent 

“Ik ben coördinatrice van de opleiding kleuteronderwijzeres. Jammer genoeg haken onze 

allochtone leerlingen heel snel af. Dus om onze toekomstige juffen kennis te laten maken  
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met de diversiteit in de verstedelijkte samenleving organiseren we vanaf het 2de jaar het 

project ‘Voorlezen aan huis.’ En hier heb ik wel een aantal leuke ideeën opgestoken.” 

Handelaar in het betere kinder- en jeugdboek, Pardoes 

 “Ik heb in mijn winkel ongeveer 8.000 kinder- en jeugdboeken en elk jaar liggen er een 700-

tal nieuwe titels achter de toonbank. Dat zijn er veel te veel. Ik vind juist dat het aanbod veel 

te groot is en dat we moeten versmallen. Maar die boeken moeten wel tot bij de kinderen 

komen. Het onderwijs speelt daar een heel belangrijke rol in, maar de scholen maken 

alsmaar minder tijd voor literatuur. De meeste ouders kopen dan ook boeken in de 

supermarkt. Die zijn minder van kwaliteit, maar er zit een hele marketingmachine achter en 

ze zijn goedkoper.” 

 


