suggesties voor aanwezigheid in onze bibliotheken
suggesties voor onze bibliotheken naar aanleiding van de campagne “dekoloniseer de (lokale) samenleving” - gesorteerd op titel
Medium auteur

titel

boek

Achille Mbembe

Een politiek van
vijandschap

boek

Achille Mbembe

Kritiek van de zwarte rede

boek

Achille Mbembe

boek

uitgeverij

jaar

aangebracht
door

info

url recensies

#boeken in
Vlaamse
bibs
(“meer
dan”)

2017 Annemie Van
Hauwermeiren

https://deleesclubvanalles.nl/book-review/eenpolitiek-van-vijandschap/

28

Boom

link met kapitalisme (on)gelijkheid, slavernij,
2015 Emmanuel
Iyamu; Annemie racisme; in kort onderdrukking en 'vrijheid'
Van
Hauwermeiren;
Karel Arnaut

http://www.dereactor.org/home/detail/zwartwit_europa/

38

Kritiek van de zwarte rede

Boom

2015 Annemie Van
Hauwermeiren

Achille Mbembe

Kritiek van de zwarte rede

Boom

2015 Karel Arnaut

boek

Achraf Bellaali

De Rif: levend erfgoed

Anissa
Boujdaini

boek

Al-Tahir Ibn Gallun /
Tahar Ben Jelloun

Papa, wat is een moslim

Emmanuel
Iyamu

boek

Alan Paton

Tranen over Johannesburg Ank Hermes

boek

Alice Walker

boek

Alice Zeniter

1999 Lieve Van
Cleemput

Anissa
Boujdaini
De kunst van het verliezen

38
http://www.dereactor.org/home/detail/zwartwit_europa/
https://www.trouw.nl/home/op-zoek-naar-dewijsheid-van-de-rif~a633536f/
http://www.standaard.be/cnt/ghcqg6n9 (ook in
evernote)
nodig

http://www.lezerstippenlezers.be/?BoekID=5573

Speelt zich af in 1946. Van Apartheid was nog https://www.hebban.nl/boeken/tranen-overgeen sprake. "Een zwarte jonge man
johannesburg-alan-paton
vermoordt een blanke man en krijgt de strop.
Met een bezwaard gemoed vertrekt een oudere
Afrikaanse geestelijke naar de hem onbekende
stad Johannesburg om daar naar verloren
verwanten te zoeken. De werkelijkheid is veel
erger dan hij verwachtte. Hij weet het kind van
zijn zuster en de zwangere vrouw van zijn zoon
van de ondergang te redden,maar voor de
anderen is geen nieuwe levenswijze meer
mogelijk. Toch zijn er na alle tragische
gebeurtenissen toch nog verscheidene
lichtpuntjes. Een roman die minder gedateerd
aandoet dan men van een zo oud
tijdsdocument mag verwachten, en dat nog
steeds goed leesbaar is". (Biblon NL) Verflimd.
meerdere boeken in het Nederlands:

2018 Annemie Van
Hauwermeiren

0

91
21

(http://zoeken.bibliotheek.be/?q=author:
%22Alice%20Walker%22
https://deleesclubvanalles.nl/book-review/de-kunstvan-het-verliezen/

1

38

161

suggesties voor aanwezigheid in onze bibliotheken
Medium auteur

titel

uitgeverij

jaar

aangebracht
door

boek

Amadou Hampâté Bâ

Jawel commandant

De Geus

2002 Guy
Vanthemsche

boek

Amartya Sen

Het idee van
rechtvaardigheid

Lemniscaat

2013 Marc Laquière

boek

Amin Maalouf

Oorsprong

boek

Amir sulaiman

boek

Amitav Ghosh

de Ibis Trilogy

boek

Amitav Ghosh

Rivier van mist / Zee van
papaver

Bezige Bij

boek

Amy Chua

Wereldrijk voor een dag

Nieuw
Amsterdam
Uitgevers

info

url recensies

#boeken in
Vlaamse
bibs
(“meer
dan”)

over het Franse koloniale regime in WestAfrika, gezien door de ogen van een jonge
Afrikaan

(http://www.lezerstippenlezers.be/?BoekID=2270)

33

https://nexus-instituut.nl/review/het-idee-vanrechtvaardigheid/
https://www.mo.be/recensies/het-idee-vanrechtvaardigheid

60

http://zoeken.bibliotheek.be/detail/AminMaalouf/Oorsprong/Boek/?
itemid=%7Clibrary%2Fmarc%2Fvlacc%7C280
5270

123

Een historische roman (eigenlijk drie-in-één).
Twee eerste delen van zijn trilogie over de
opiumhandel in Oost-Azië in de 19e eeuw

http://zoeken.bibliotheek.be/detail/Amitav-Ghosh/
Rivier-van-mist/Boek/?
itemid=%7Clibrary%2Fmarc%2Fvlacc%7C8766564
http://zoeken.bibliotheek.be/detail/Amitav-Ghosh/
Zee-van-papaver/Boek/?
itemid=%7Clibrary%2Fmarc%2Fvlacc%7C7085042

202

Over de opkomst en ondergang van
hypermachten.

http://www.liberales.be/teksten/2017/8/26/wereldrijkvoor-een-dag-amy-chua
https://bibliotheekgent.wordpress.com/2012/05/24/
gelezen-wereldrijk-voor-een-dag-van-tijgermoederamy-chua/

78

Dominique
Willaert

een familiekroniek die inzoomt op het
belang van onze oorsprong, in al haar
betekenissen. Malouf ontdekt in z'n
familiekroniek bijvoorbeeld hoe zijn
grootvader een groot tegenstander was
van het godsdienstig fanatisme in
Libanon en het Midden-Oosten. Het boek
leert ons hoe ontzettend voorzichtig we
moeten blijven in het framen van mensen
en bevolkingsgroepen.

Seckou
Ouologuem

of jazz? of http://www.amirsulaiman.com

Idesbald
Goddeeris
Guy
Vanthemsche

2009 Fouad Gandoul

2

suggesties voor aanwezigheid in onze bibliotheken
Medium auteur

titel

uitgeverij

jaar

aangebracht
door

info

url recensies

Boek

Amy Tan

De vreugde- en gelukclub
(The Joy Luck Club)

Colibri

1989 Katrien
Troubleyn

Prachtige verhalen die vier Chinese vrouwen in http://www.librarything.nl/work/4652 ;
San Francisco elkaar rond de Mah Jong-tafel
vertellen over hun jeugd in China. Ook hun
dochters komen aan het woord, waarbij de
dochter-moederverhouding in China sterk
afsteekt tegen die in Amerika. Alle vier vrouwen
komen rond hun huwelijksdag in Amerika aan,
op één na zijn allen getrouwd met een
Chinees. Ze brengen hun eigen cultuur mee,
maar kunnen niet verhinderen dat die in dat
vreemde land verbleekt en voor hun kinderen
onbegrijpelijk is.

122

boek

Aravind Adiga

De witte tijger

Bezige Bij

2008 Guy
Vanthemsche

over het leven van "kleine lieden" in India

284

boek

Arjun Appadurai

boek

Arnon Grunberg

De joodse messias

boek

Arundhati Roy

De god van kleine dingen

2017 Annemie Van
Hauwermeiren

boek

Arundhati Roy

Het ministerie van opperst
geluk

2017 Annemie Van
Hauwermeiren

boek

Ashis Aynan

Gebed zonder eind

boek

Assita Kanko

De Tweede Helft

boek

Audre Lorde

Oog in oog : essays en
lezingen

boek

Bambi Ceuppens

Congo made in Flanders? Academia
Vlaamse visies of ‘blank’ en Press
‘zwart’ in Belgisch Congo

https://www.leestafel.info/aravind-adiga

Koenraad
Stroeken

https://nl.wikipedia.org/wiki/Arjun_Appadurai
http://zoeken.bibliotheek.be/detail/Arjun-Appadurai/
Globalization/Boek/?
itemid=%7Clibrary%2Fmarc%2Fvlacc%7C2507776

Chokri Ben
Chikha

https://www.arnongrunberg.com/review/194

Anissa
Boujdaini

267
232

Saida Isbai
2015 Davy Verbeke

#boeken in
Vlaamse
bibs
(“meer
dan”)

https://deleesclubvanalles.nl/book-review/ministerieopperste-geluk/

313

https://www.literairnederland.nl/recensie-asis-aynangebed-zonder-eind/

23

Uniek en hoopvol insider-relaas van een
geëngageerde Belgische politica uit Burkina
Faso over onrecht tegen vrouwen, zowel ‘hier’
in België als ‘elders’. Kanko maakt deel uit van
een na te streven universeel feminisme en
verruimt de feministische strijd zonder rekening
te houden met kleur of religie. Vrouwen zijn
vrouwen. Punt.
ook: “Zami : een nieuwe spelling van mijn
naam : biomythografie”

2003 Bambi
Ceuppens

139

http://zoeken.bibliotheek.be/detail/Audre-Lorde/Oogin-oog-essays-en-lezingen/Boek/?
itemid=%7Clibrary%2Fmarc%2Fvlacc%7C339836
https://www.bib-hoegaarden.be/detail.php?
id=119487

3

2

32

suggesties voor aanwezigheid in onze bibliotheken
Medium auteur

titel

uitgeverij

jaar

aangebracht
door

boek

Bambi Ceuppens

Onze Congo? Congolezen
over de kolonisatie.

Davidsfonds

boek

Bambi Ceuppens

boek

Bambi Ceuppens e.a

Pietpraat

Houtekiet

2018

boek

Ben Okri

De onzichtbare

Van Gennep

1995 Lieve Van
Cleemput

Boek

Benhaddou Khalid en
Le Roi Emilie

Halal of niet? Alle vragen
Gent,
omtrent islam en onderwijs Borgerhoff en
in Vlaanderen beantwoord Lambreghts

boek

Birsen Taspinar

Moeders van de stilte

boek

Blommaert, J & J
Verschueren

Antiracisme

boek

Boualem Sansal

Het einde van de wereld

boek

Brigitte Herremans,
Abicht Ludo

Israël – Palestina. de
kaarten op tafel

boek

Carla Boos

De slavernij:
mensenhandel van de
koloniale tijd tot nu

Boek

Catherine Lucas

Palestina. Geschiedenis
van een kolonisatie

info

url recensies

2003 Bambi
Ceuppens

http://zoeken.bibliotheek.be/detail/Bambi-Ceuppens/
Onze-Congo-Congolezen-over-de-kolonisatie/
Boek/?
itemid=%7Clibrary%2Fmarc%2Fvlacc%7C2539883

#boeken in
Vlaamse
bibs
(“meer
dan”)
108

Karel Arnaut
http://www.houtekiet.be/boeken/p/detail/pietpraat

Dirk Geldof

Antwerpen:
Hadewych

Pelckmans
Pro

48

Een spirituele reis naar een magisch eiland.
Daar wordt de naamloze held zich bewust van
zijn onzichtbaarheid. Hij onderneemt een
zoektocht naar de oplossing van het raadsel
der zichtbaarheid. Tijdens zijn omzwervingen
belandt hij in een miraculeuze stad, waar hij
getuige is van allerlei wonderen en vele
beproevingen doorstaat. Een moderne
parabel.
(flaptekst)

2018 Marc Laquière

Sterke inkijk in het leven en de
hulpverleningstrajecten van drie vrouwen.
Leesbaar als biografie/literatuur, maar vooral
als aanzet tot divers-sensitieve hulpverlening.

https://www.klascement.net/fysiek-materiaal/84703/
halal-of-niet-alle-vragen-omtrent-islam-en-onderwijsin-vlaanderen-beantwoord/

74

https://www.standaardboekhandel.be/
productDetails.action?
code=9789460422560&utm_source=WPG&utm_me
dium=referral&utm_content=9789460422560
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/12/31/
moeders-van-de-stilte-debuutroman-van-birsen-tapinar

169

1994 Michael
Meeuwis

22

2017 Annemie Van
Hauwermeiren

https://www.hebban.nl/recensies/mads-bruynesteynover-2084-het-einde-van-de-wereld

231

2016 Marc Laquière

https://www.knack.be/nieuws/boeken/in-afwachtingvan-mirakels-blijven-palestijnse-en-israelischeburgers-gegijzeld-door-israels-honger-naar-land-encontrole/article-longread-772691.html

115

Sophie Crane

Berchem,
EPO

32

87

2017 Marc Laquière

http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2018/02/07/
palestina-geschiedenis-van-een-kolonisatie

4

97

suggesties voor aanwezigheid in onze bibliotheken
Medium auteur

titel

uitgeverij

jaar

aangebracht
door

info

boek

Celalettin RUMI/ Jalal
ad-Din Rumi

Masnavi

boek

Ceuppens, B

Onze Congo? Congolezen
over de kolonisatie

boek

Cheikh Anta Diop

boek

Chimamanda Ngozi
Adichie

Amerikanah

boek

Chimamanda Ngozi
Adichie

Amerikanah

boek

Chimamanda Ngozi
Adichie

Een halve gele zon

2017 Annemie Van
Hauwermeiren

boek

Chimamanda Ngozi
Adichie

Het ding om je hals

2016 Annemie Van
Hauwermeiren

url recensies

Van Bommel

Meryem
Kanmaz

(1207-1273), Perzische dichter en filosoof. is https://kifkif.be/cnt/artikel/het-geheim-van-detot op vandaag een inspiratiebron voor veel
masnavi-1732
mensen, zowel moslims als niet-moslims. Wie
Rumi niet kent, heeft ongetwijfeld al gehoord
van de dansende derwisjen, een soefi-orde van
religieuze dansers en muzikanten waar hij de
stichter van is. Als dichter en denker pleitte hij
voor verdraagzaamheid. Zijn bekendste werk is
‘Masnavi’, ook wel de Perzische Koran
genoemd, en dat nog wereldwijd verkocht
wordt. (vertaald door Abdulwahid Van Bommel,
Nederland)

1-7

Leuven:
Davidsfonds

2003 Michael
Meeuwis

Geeft een verfrissende kijk vanuit Congolees
perspectief op de kolonie.

111

Mohamed Barrie

http://www.ascleiden.nl/content/webdossiers/
africas-100-best-books-20th-century

2016 Annemie Van
Hauwermeiren
De Bezige Bij

2014 Lieve Van
Cleemput

#boeken in
Vlaamse
bibs
(“meer
dan”)

210
De roman gaat over Ifemelu, een jonge
Nigeriaanse die in Amerika een succesvolle
carrière als schrijfster heeft uitgebouwd en na
jaren besluit terug te keren naar haar
vaderland. Ze schrijft een blog over ras, dat in
Amerika een rol speelt in alle aspecten van het
dagelijkse leven. Ze wordt er geconfronteerd
met blanke Amerikanen, zwarte Amerikanen,
Afrikaanse migranten in Amerika, allemaal met
hun eigen tradities, meningen en vooroordelen,
denkpatronen, goede en minder goede
bedoelingen, elk met zijn eigen, elk met zijn
raciaal bewustzijn.Zonder een spoor van
politieke correctheid, met een scherpe pen,
eerlijk, lichtvoetig, geestig en vooral raak,
verhelderend en voor velen herkenbaar. (De
Standaard)

210

https://www.hebban.nl/recensies/miriam-vaz-diasover-een-halve-gele-zon

140
123

5

suggesties voor aanwezigheid in onze bibliotheken
Medium auteur

titel

uitgeverij

jaar

aangebracht
door

boek

Chimamanda Ngozi
Adichie

Paarse hibiscus

2016 Annemie Van
Hauwermeiren

http://www.boekgrrls.nl/BgDiversen/Aanbevelingen/
NgozieAdichieC.htm
https://www.hebban.nl/recensies/liliane-ruyters-overpaarse-hibiscus

123

boek

Chimamanda Ngozi
Adichie

We moeten allemaal
feminist zijn

2016 Annemie Van
Hauwermeiren

https://www.boekvinder.be/recensie/we-moetenallemaal-feminist-zijn-adichie
https://www.diggitmagazine.com/papers/we-shouldall-be-feminists

85

boek

Chimamanda Ngozi
adichie

boek

Chinua Achebe

Een wereld valt uiteen

https://www.knack.be/nieuws/boeken/chinuaachebe-een-wereld-valt-uiteen/articlenormal-6492.html

40

boek

Chinua Achebe

Termietenheuvels in de
savanne

2016 Annemie Van
Hauwermeiren

http://www.cuttingedge.be/boekenstrips/chinuaachebe-termietenheuvels-de-savanne
https://8weekly.nl/recensie/taal-ziet-menverandering/

boek

Chokri Ben Chikha

Zoo Humain, de blijde
terugkeer van de barbaar

2017 Annemie Van
Hauwermeiren

https://kifkif.be/cnt/artikel/plakboek-tegenracisme-3660
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2018/04/23/
portret-van-de-kunstenaar-als-barbaar

boek

Chomsky

De essentiele Chomsky

Jonas Slaats

boek

Christine Otten

De Laatste Dichters

Seckou
Ouologuem

Seckou
Ouologuem
De Geus

2008 Lieve Van
Cleemput

info

url recensies

#boeken in
Vlaamse
bibs
(“meer
dan”)

meerdere vertalingen in het Nederlands bij
Atlas en de Bezige Bij
Okonkwo, de sterkste krijger van zijn klan, is
trots en raditioneel. Wegens medeplichtigheid
aan een rituele moord wordt hij verbannen uit
zijn dorp, om er pas na zeven jaar terug te
keren.Alles is dan onherstelbaar vernanderd:
het koloniale bestuur heeft de rechtspleging
overgenomen en het christendom morrelt aan
alle traditionele waarden van de stam. Kan
Okondkwo in zo'n dorp noch leven (Flaptekst
uitg. De Geus)

Er bestaan bijzonder weinig Nederlandse
http://www.dewereldmorgen.be/blog/lodevanoost/
vertalingen van Chomsky's werk. Dat op zich
2015/06/04/de-essentiele-chomsky-verschijnt-in-hetverraadt al veel. Maar goed, dit Nederlandse
nederlands
boekje vond ik ergens. Mochten er nog
Nederlandse vertalingen van sommige van zijn
boeken zijn, dan zouden die natuurlijk ook een
goede aanwinst zijn voor elke bibliotheek.
http://www.cuttingedge.be/boekenstrips/de-laatstedichters

6

105

62

66

43

suggesties voor aanwezigheid in onze bibliotheken
Medium auteur

titel

uitgeverij

jaar

aangebracht
door

boek

Colson Whitehead

De ondergrondse
spoorweg

boek

Corbey, R

Wildheid en beschaving:
De Europese verbeelding
van Afrika

k-boek

Dallila Hermans

Brown girl magic

boek

De Zuivere Broeders
van Basra

De zaak van de dieren
tegen de mensen

boek

Dee Brown

Begraaf mijn hart bij de
bocht van de rivier

boek

Desmond TUTU e.a.

Het boek van vreugde

boek

Dirk Geldof

Superdiversiteit. Hoe
Acco
migratie onze samenleving
verandert

Dirk Geldof

boek

Dirk J. Tang

Slavernij. Een
geschiedenis

Sophie Crane

info

url recensies

#boeken in
Vlaamse
bibs
(“meer
dan”)

2018 Annemie Van
Hauwermeiren

Vanuit het gezichtspunt van een jong zwart
https://klara.be/colson-whitehead-de-ondergrondsemeisje geschreven die als slaaf op een
spoorweg
plantage in het zuiden van de VS wordt
geboren. Ze vlucht via de ondergrondse
spoorweg naar het noorden. Ondertussen
maakt ze alle mogelijke verschrikkingen mee
die zwarten konden meemaken. Dit boek
maakt ons bewust van het lijden dat de zwarten
hebben moeten ondergaan door de slavernij.

1989 Michael
Meeuwis

Dit boek geeft een goede en begrijpelijke
analyse van hoe het Westen zich het nietWesten voorgesteld heeft, met alle
vooringenomenheden en culturele ideologieën
incluis

https://www.rug.nl/research/portal/files/17797629/
corbey.pdf

2018 Emmanuel
Iyamu

nodig

https://www.pluizer.be/kinderboeken-jeugdboeken/
brown-girl-magic

Rachida
Lamrabet

een collectief van mystici, theologen en
geleerden. Ze schreven een mooie fabel over
een eiland van dieren waar op een kwade dag
de mens aanmeerde.

http://www.epo.be/boekenportaal/
boekinfo_boek.php?isbn=9789054601722
https://www.nrc.nl/nieuws/2010/10/01/het-dierklaagt-de-mens-aan-11950027-a1359435
http://www.textualscholarship.nl/?p=287

24

Hollandia

1972 Lieve Van
Cleemput

Verhaalt, na een inleidend hoofdstuk tot 1492,
van de periode 1830 tot 1890, het tijdvak
waarin definitief een einde kwam aan de
vrijheid van de oorspronkelijke bewoners van
de VSA. De schrijver beschrijft deze
catastrofale periode vanuit het gezichtspunt
van de Indianen. (flaptekst)

http://www.lezerstippenlezers.be/?BoekID=19860

81

Haper Collins

2016 Edwin
Bourgeois

Baarn, Ambo

https://deleesclubvanalles.nl/book-review/het-boekvan-vreugde/
https://www.hebban.nl/recensies/patrice-van-trigtover-het-boek-van-vreugde
Het boek geeft niet alleen een synthese van
www.acco.be/superdiversiteit
hedendaags onderzoek naar diversiteit in het
hart van Europa, maar is ook een blikopener en
opstap naar de noodzakelijke normalisering
van superdiversiteit. Het geeft een kader voor
de interculturalisering die we in onze
samenleving en in alle maatschappelijke
sectoren nodig hebben.
http://www.historien.nl/slavernij-een-geschiedenis/

7

393

11

172

128

95

58

suggesties voor aanwezigheid in onze bibliotheken
Medium auteur

titel

boek

Donatien Dibwe et.al

boek

uitgeverij

aangebracht
door

info

url recensies

Wanneer we spreken over
kolonisatie

Emmanuel
Iyamu

Belicht kort de verschillende aspecten en
impact van het Belgisch koloniale verleden
vanuit Congolezen ogen.

https://www.apache.be/2017/11/24/kunstenaarslaten-congolezen-spreken-over-kolonisatie/?
sh=4543ac7b28dcdae931631-997090934

11

Doug Saunders

Trek naar de stad

Dirk Geldof

Sterk maatschappelijk journalistiek boek over
wijken van aankomst in steden in het zuiden en
bij ons. Leert anders naar aankomstwijken en
nieuuwkomers kijken.

https://www.naibooksellers.nl/de-trek-naar-de-staddoug-saunders.html
http://www.cuttingedge.be/boekenstrips/dougsaunders-de-trek-naar-de-stad

48

boek

Driss Tafersiti

Ik,Driss

Saida Isbai

http://www.boek.be/boek/ik-driss

14

boek

Eduardo Galeano

Ondersteboven

Jan Buelinckx

http://zoeken.bibliotheek.be/detail/EduardoGaleano/Ondersteboven/Boek/?
itemid=%7Clibrary%2Fmarc%2Fvlacc%7C2786245

44

boek

Edward Said

Ontheemd

Elke Mahieu

http://www.cuttingedge.be/boekenstrips/edward-wsaid-ontheemd

0

boek

Edward Said

Orientalisten

boek

Elif SAFAK

De Bastaard van Istanbul

Meryem
Kanmaz

boek

Elif Shafak

De bastaard van
Istanbul

Ginette
Bauwens

boek

Ernest J Gaines

Een les voor het sterven

boek

Eugene Rogan

De Arabieren

Ludo De
Brabander

boek

Fatima Mernissi

Achter de sluier

Saida Isbai

boek

Fatima Mernissi

De Europese harem

Mets & Schilt,
Standaard
Uitgeverij

jaar

2005 Jonas Slaats

Galeano brengt in dat boek een originele en
uitdagende kijk op onze globaliserende wereld
en op Latijns-Amerika.

Vermoedelijk zullen vele mensen dit wel
https://www.groene.nl/artikel/een-sensuele-maarantwoorden, maar het is en blijft nu eenmaal
achterlijke-plek
zo'n belangrijk standaardwerk dat elke bib die
het niet heeft, zich zou moeten schamen.
(Geen flauw idee trouwens waarom de vertaler
koos om het 'Oriëntalisten' te noemen en niet
‘Oriëntalisme’).

73

173
https://www.amnesty-international.be/nieuws/
boekbespreking-de-bastaard-van-istanbul/17131

2016 Annemie Van
Hauwermeiren

De Geus

#boeken in
Vlaamse
bibs
(“meer
dan”)

https://www.groene.nl/artikel/pijnlijk-actueel
https://www.knack.be/nieuws/boeken/eugene-rogande-arabieren-een-geschiedenis/articlenormal-8610.html
http://zoeken.bibliotheek.be/detail/Eugene-Rogan/
De-Arabieren-een-geschiedenis/Daisy/?
itemid=%7Clibrary%2Fmarc%2Fvlacc%7C9234735

173
46
181

52

Gie Goris

https://www.scriptieprijs.be/scriptie/2002/dewesterse-harem-ontluisterd

8

60

suggesties voor aanwezigheid in onze bibliotheken
Medium auteur

titel

uitgeverij

jaar

aangebracht
door

info

url recensies

boek

Fatima Mernissi

De Europese Harem

Thomas Peeters Fatima Mernissi toont mooi hoe de Europese
kijk op de harem vervalt in oriëntalisme. Ze legt
de Europese/Amerikaanse lezer een spiegel
voor, door een aantal kritische, onderbouwde
vragen te stellen over hoe er in Europa/
Amerika met vrouwen wordt omgegaan. Dit
boek is een must voor eenieder die oprecht
naar gelijkwaardige man-vrouw-verhoudingen
streeft.

boek

Fatima Mernissi

Het verboden dakterras

Rachida
Lamrabet

boek

Fatima Mernissi

Het verboden dakterras

Saida Isbai

boek

Fatima Mernissi

boek

Fatma Aydemir

Ellebogen

boek

Ferdinand Oyono

De huisjongen

boek

Fikry El Azzouzi

Drarrie in de nacht

2016 Annemie Van
Hauwermeiren

boek

Fikry El Azzouzi

Het schapenfeest

2015 Annemie Van
Hauwermeiren

boek

Fikry El Azzouzi

Het Schapenfeest

Thomas Peeters Een ludiek gebracht verhaal van een jonge
http://www.cuttingedge.be/boekenstrips/fikry-elmoslim/Marokkaan die zijn belevenis van het
azzouzi-het-schapenfeest
Offerfeest vertelt. Het boek draagt daardoor bij
aan een normalisering van het feest. De roman
toont mooi hoe verschillend het feest beleefd
wordt, zelfs binnen éénzelfde familie. Dé
moslim (en dé belevenis van het Offerfeest)
bestaat dus niet.

boek

Frantz Fanon

De verworpenen der aarde Bruna

Koenraad
Stroeken; Sami
Zemni

120

120
http://zoeken.bibliotheek.be/?
q=author%3A%22Fatima+Mernissi%22

2017 Annemie Van
Hauwermeiren
Inge Brinkman

60

http://zoeken.bibliotheek.be/detail/Fatima-Mernissi/
Het-verboden-dakterras-verhalen-uit-mijn/Boek/?
itemid=%7Clibrary%2Fmarc%2Fvlacc%7C9954441
https://lekkerlezen.net/boeken-non-fictie/autobiografieen/verboden-dakterras-fatima-mernissi/
https://www.mo.be/opinie/ode-aan-fatima-mernisside-vrouw-met-het-verenkleed

Anissa
Boujdaini

Kosmos ISBN
90-215-09857

#boeken in
Vlaamse
bibs
(“meer
dan”)

http://over-boeken.blogspot.com/2016/10/elegantals-een-egel-muriel-barbery.html
kinderboek

https://en.wikipedia.org/wiki/Houseboy_(novel)
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.
83309274X.html/de-huisjongen/
http://zoeken.bibliotheek.be/detail/Fikry-El-Azzouzi/
Drarrie-in-de-nacht-roman/Boek/?
itemid=%7Clibrary%2Fmarc%2Fvlacc%7C9087846

3

235

222

https://www.groene.nl/artikel/les-damnes-de-la-terrespits-je-oren

9

222

6

suggesties voor aanwezigheid in onze bibliotheken
Medium auteur

titel

uitgeverij

jaar

aangebracht
door

boek

Frantz Fanon

Zwarte huid, witte maskers Octavo

boek

Frantz Fanon

boek

Franz Fanon

De verworpenen der aarde

Sami Zemni

boek

Georges Orwell

De jaren in Birma /
Birmaanse dagen

Guy
Vanthemsche

boek

Ghequière, K.,
Kanobana , S. &
Claus F

De bastaards van onze
kolonie: verzwegen
verhalen van Belgische
metissen.

boek

Gloria Wekker

Witte Onschuld

boek

Hans ACHTERHUIS

De utopie van de vrije
markt

boek

Hazim Kamaledin

boek

2018

info

url recensies

https://octavopublicaties.nl/boeken/zwarte-huid- https://www.groene.nl/artikel/de-kolonie-en-de-natie
witte-maskers

#boeken in
Vlaamse
bibs
(“meer
dan”)
4

Karel Arnaut
6
(vertaald in het NL, maar ik vind de uitgeverij
niet terug; hopelijk niet uitgeput): over de
bekrompen leefwereld van Britse koloniale
ambtenaren in Myanmar.

https://www.bibliotheek.be/catalogus/george-orwell/
de-jaren-birma/boek/library-marc-vlacc_42490

134

171

Roeselare:
Roularta

2010 Sibo Kanobana

http://www.confrontations.info/?p=2764

Lemniscaat

2002 Edwin
Bourgeois

https://www.sampol.be/2010/06/de-utopie-van-devrije-markt

79

Schoonheid raast in mij tot
ik sterf

2016 Annemie Van
Hauwermeiren

https://www.polis.be/schoonheid-raast-in-mij-tot-iksterf.html
https://deleesclubvanalles.nl/book-review/
schoonheid-raast-me-tot-sterf/

179

Hermans Dalilla

Brief aan Cooper en de
wereld

2017

https://www.charliemag.be/zin-in/boekvoorstellingdalilla/

189

boek

Howard Zinn

De geschiedenis van
het Amerikaanse volk

Dominique
Willaert

http://www.vvlg.be/nl/recensies/
doorheen_de_tijden/
doorheen_de_tijden/)425(/
howard_zinn_geschiedenis_van_het_amerika
anse_volk-2179.html

141

boek

Ibrahim Al-Koni

Goudstof

Saida Isbai

boek

Ilan Pappe

De etnische zuivering van
Palestina

boek

Irwin Shaw

Storing

boek

Ish Ait Hamou

Cécile

boek

Ish Ait Hamou

Cécile

In herdruk,
verwacht
vanaf
30-12-2017

een boek aansluitend op Toni Morrison.
Zinn vertelt de geschiedenis vanuit het
perspectief van de 'verliezers' (de zwarte
bevolking, de natives, de working poor).

https://www.nieuwwij.nl/opinie/recensie-vangoudstof/

2008 Marc Laquière

Philippe
Deceukelier

https://www.kuleuven.be/emeritiforum/em/
Forumgesprekken/2010-2011/231210/tekst-ludoabicht.pdf
De media onder vuur gedurende de
heksenjacht van McCarthy in de USA

153

1

2018 Annemie Van
Hauwermeiren
Philippe
Deceukelier

25

457
Hoe beland iemand hier?

10

https://kifkif.be/cnt/artikel/recensie-cecile-leest-alseen-hete-zomerdag-ish-ait-hamou-380

457

suggesties voor aanwezigheid in onze bibliotheken
Medium auteur

titel

uitgeverij

jaar

aangebracht
door

info

url recensies

#boeken in
Vlaamse
bibs
(“meer
dan”)

boek

Ivan ILLICH

Man/Vrouw: geslacht en
sekse

Edwin
Bourgeois

boek

Ivan ILLICH

Naar een nieuwe levensstijl

Edwin
Bourgeois

https://www.sampol.be/2003/01/denken-aan-ivanillich

4

boek

J.M. Coetzee

Wachten op de barbaren

Chokri Ben
Chikha

http://www.boek.be/boek/wachten-op-de-barbaren

208

boek

Jamaica kincaid

boek

James Baldwin

Als Beale Street kon praten

http://bettinaschrijft.blogspot.com/2018/11/als-bealestreet-kon-praten-james.html

109

boek

James Baldwin

Ander Land

boek

James Baldwin

Niet door water, maar door
vuur

boek

James Baldwin

Anissa
Boujdaini

boek

James Baldwin

Mohamed Barrie Verder denk ik dat boeken rond pre-koloniaal
Afrika zeer gewild zijn bij Afrikaanse diaspora.
Hier onder een link met ook boeken die
volgens mij enorm goed zijn:

boek

James Baldwin

Olivia Rutazibwa

boek

James baldwin

Seckou
Ouologuem

boek

Jef VAN BILSEN

boek

Johannes Fabian

boek

Jonas Slaats

11

Seckou
Ouologuem

Kongo 1945-65 - het einde
van een kolonie

2018 Annemie Van
Hauwermeiren
De Bezige Bij

1996 Elke Mahieu
2018 Annemie Van
Hauwermeiren

Leuven,
Davidsfonds

22
Eindelijk is dit boek van één van de
belangrijkste zwarte auteurs vertaald om nooit
meer te vergeten. Zijn essays zijn nog scherper
dan zijn romans.

1993 Edwin
Bourgeois

Jonas Slaats

59

http://www.ascleiden.nl/content/webdossiers/
africas-100-best-books-20th-century

104

Karel Arnaut
Fast Food Fatwa's

https://www.hebban.nl/boeken/niet-door-watermaar-door-vuur-james-baldwin
https://kantelpunt.wordpress.com/2017/05/26/jamesbaldwin-regained/

Over Islam, moderniteit en geweld. Dit boek
wordt pas in de loop van februari, maart 2017
uitgegeven bij Davidsfonds. Ik denk dat het hier
meer dan op zijn plaats is. In grote mate is dit
boek immers een reflectie over de Westerse
seculiere geest en de wijze waarop die zich
steeds de top van de beschaving waant (en
daardoor blind blijft voor het eigen geweld).

11

suggesties voor aanwezigheid in onze bibliotheken
Medium auteur

titel

boek

Jonas Slaats

boek

uitgeverij

jaar

aangebracht
door

info

url recensies

Soefi's, Punkers & Poëten.
Een christen op reis door
de islam

Jonas Slaats

Tot slot nog een boekje van mezelf. Maar daar
zijn opnieuw goede redenen voor: Gezien de
spanningen in onze samenleving rond islam,
mag er wat meer zinnig werk over de islam in
bibliotheken staan. Er bestaan in het
Nederlands echter bijzonder weinig goede
'inleidende boekjes' over islam. Dit boek kan
echter als zo'n 'inleiding' dienen terwijl het toch
ook verder dan inleiden gaat. Maar bovenal is
van belang dat niet zozeer ik aan het woord
ben als wel een vijftiental geleerden, artiesten,
academici en activisten uit de hele islamitische
wereld. Het bundelt dus de uiteenlopende
visies van verschillende vooraanstaande
figuren en kan op die manier verschillende
'gedekoloniseerde' perspectieven binnen
brengen.

Jorge Amado

Gabriela

Seckou
Ouologuem

film

Juan Carlos Tabío

Plaff

boek

Judith Vanistendael en Rosie en Moussa
Michael De Cock

boek

Julie Otsuka

boek

Kader Abdolah

https://www.standaardboekhandel.be/seo/nl/boeken/
vertaalde-literaire-fictie/9789025369897/jorgeamado/gabriela

172

https://www.pluizer.be/kinderboeken-jeugdboeken/
rosie-en-moussa
verfilmd: http://www.vlaamsefilm.be/rosie-moussa

506

1988 Orlando Verde

meer dan een film is Plaff een les in creativiteit
en storytelling. Een meesterlijke scenario
illustreeert in vorm en inhoud de uitdagingen
van de Cuba van de jaren tachtig. Een portret
ook van een identiteit. Humor en melodrama,
klassieke vertelling en gefragmenteerde
narratie ontmoeten elkaar in een boeiende,
grappige en inspirerende film.

2010 Michael De
Cock

jeugdboek

Waarvan wij droomden

2013 Annemie Van
Hauwermeiren

Een boek over de Japanse picturebrides in de https://www.leestafel.info/julie-otsuka/11437VS in de wij-vorm geschreven. Wat deze
waarvan-wij-droomden
Japanse vrouwen meemaken herinnert ons
aan wat vluchtelingen hier nu in Europa
meemaken. Na de aanslagen op Pearl Harbour
worden ze naar kampen in
halfwoestijngebieden in het noorden gestuurd.

Het huis van de moskee

2018 Annemie Van
Hauwermeiren

Querido

http://www.boekentaal.info/het-huis-van-de-moskeevan-kader-abdolah/

12

#boeken in
Vlaamse
bibs
(“meer
dan”)

231

499

suggesties voor aanwezigheid in onze bibliotheken
Medium auteur

titel

boek

Kader Abdolah

Papegaai vloog over de
Ijsel

boek

Kader Abdolah

Papegaai vloog over de
IJssel

boek

Kader Abdolah

boek

uitgeverij

aangebracht
door

info

url recensies

Dirk Geldof

Zeer mooie roman over vluchtelingen op het
Nederlandse platteland. Sterk, empatisch en
mooie literatuur.

http://webwinkel.uitgeverijprometheus.nl/book/
kader-abdolah/9789044629675-papegaai-vloogover-de-ijssel.html
https://deleesclubvanalles.nl/book-review/
onweerstaanbaar-sprookje-in-oer-hollandsperspectief/
https://mustreads.nl/recensiepapegaai-vloog-over-de-ijssel-kader-abdolah/

337

2017 Annemie Van
Hauwermeiren

https://deleesclubvanalles.nl/book-review/
onweerstaanbaar-sprookje-in-oer-hollandsperspectief/

337

Salam Europa!

2017 Annemie Van
Hauwermeiren

https://www.tzum.info/2017/01/recensie-kaderabdolah-salam-europa/
http://www.jhsg.nl/recensie-kader-abdolah-salameuropa/

353

Kader Abdolah

Spijkerschrift

2017 Annemie Van
Hauwermeiren

https://www.scholieren.com/verslag/boekverslagnederlands-spijkerschrift-door-kader-abdolah-48699

361

boek

Kader Abdolah

Papegaai vloog over de
Ijsel

Ginette
Bauwens

film

Kadir Balci

Turquaze

Sarah
Scheepers

boek

Kamal Daoud

Moussa of de dood van
een Arabier

boek

Kamel Daoud

Moussa of de dood van
een Arabier

Ambo/Athos

jaar

2015 Lieve Van
Cleemput

#boeken in
Vlaamse
bibs
(“meer
dan”)

337
https://nl.wikipedia.org/wiki/Turquaze
https://acwvisie.wordpress.com/2010/09/23/filmturquaze/
De winnaar van de Prix Goncourt 2015 doet je
met een schok beseffen hoe we met westerse
ogen kijken Het boek zet vraagtekens bij De
vreemdeling van Albert Camus en toont
bovendien aan hoe weinig we van de
geschiedenis leren.De schrijver heeft groot
respect voor Camus. Moussa is qua structuur
en thema zelfs schatplichtig aan hem, maar
tegelijk opent Daoud onze ogen voor wat
Camus verzweeg.Het vertrekpunt van Daoud is
dat de Arabier die is vermoord in de roman van
Camus, geen enkele rol speelt in de
veroordeling van Meursault. Hoofdpersoon in
Moussa is Haroen, de broer van de vermoorde,
die in De vreemdeling 25 keer, zo heeft Haroen
becijferd, als ‘de Arabier’ wordt aangeduid en
niet één keer bij zijn naam wordt genoemd.
(lit.Nederland)

2018 Annemie Van
Hauwermeiren

246

246

13

suggesties voor aanwezigheid in onze bibliotheken
Medium auteur

titel

uitgeverij

jaar

aangebracht
door

info

url recensies

boek

Kamel Daoud

Moussa of de dood
van een Arabier'

Dominique
Willaert

Dit boek is een soort antwoord op Albert
Camus z'n L'étranger. Het boek is een
indrukwekkende overpeinzing over de
Arabische identiteit en stelt de pertinente
vraag waarom de vermoorde Arabier in
het boek van Camus geen naam en geen
identiteit kreeg.

https://www.literairnederland.nl/recensiekamel-daoud-moussa-of-de-dood-van-eenarabier/

boek

Karel Arnaut, Sarah
Brack, Bambi
Ceuppens, Sarah De
Mul, Meryem Kanmaz
en Nadia Fadil

Een leeuw in een kooi. De
grenzen van het
multiculturele Vlaanderen

Meulenhoff |
Manteau

2009 Bambi
Ceuppens

boek

Karel Arnaut, Sarah
Bracke, Bambi
Ceuppens, Sarah De
Mul, Nadia Fadil, en
Meryem Kanmaz

Een leeuw in een kooi: de
grenzen van het
multiculturele Vlaanderen

Meulenhoff/
Manteau

2009 Karel Arnaut

boek

Karel Arnaut, Sarah
Bracke, Bambi
Cueppens, Sarah de
Mul, Nadia Fadil en
Meryem Kanmaz

Een leeuw in een kooi

Meulenhoff/
Manteau.

boek

Khadija Arib

Allah heeft ons zo
gemaakt, Liefde tussen
vrouwen

Balans

boek

Khaled Hosseini

boek
boek

Gie Goris

http://zoeken.bibliotheek.be/detail/Karel-Arnaut/Eenleeuw-in-een-kooi-de-grenzen-van-het/Boek/?
c_showfullavail=true&itemid=%7Clibrary%2Fmarc%
2Fvlacc%7C7483200

#boeken in
Vlaamse
bibs
(“meer
dan”)
246

64

64

64

De grenzen van het multiculturele Vlaanderen

2011 Eric Hulsens

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/03/06/
lesbiennes-allah-heeft-ze-zo-gemaakt

33

Bede aan de zee

2018 Annemie Van
Hauwermeiren

https://www.demorgen.be/boeken/beeldboek-vankhaled-hosseini-over-vluchtelingen-tussen-vrees-enhoop-baa78cf4/

381

Khaled Hosseini

De vliegeraar

2017 Annemie Van
Hauwermeiren

http://www.boekreviews.nl/recensies/de-vliegeraar

625

Khaled Hosseini

Duizend schitterende
zonnen

2017 Annemie Van
Hauwermeiren

http://www.boekentaal.info/duizend-schitterendezonnen-van-khaled-hosseini/

580

14

suggesties voor aanwezigheid in onze bibliotheken
Medium auteur

titel

uitgeverij

Boek

Khaled Hosseini

En uit de bergen kwam de
echo (And the Mountains
Echoed)

De Bezige Bij

boek

Kiripi Katembo

boek

jaar

aangebracht
door

info

url recensies

2013 Katrien
Troubleyn

Voor de driejarige Pari is haar grote broer
Abdullah meer een vader dan een broer. Voor
de tienjarige Abdullah is zijn zusje alles. Als
Pari noodgedwongen wordt verkocht aan een
rijk maar kinderloos echtpaar in Kabul zet dat
een reeks gebeurtenissen in gang die een
ontroerend en onthutsend beeld geven van de
problemen waarmee mensen geconfronteerd
worden. Khaled Hosseini volgt zijn personages
van Kabul naar Parijs, van San Francisco naar
het Griekse eiland Tinos, en weer terug naar
Kabul. Hij onderzoekt de vele manieren waarop
mensen elkaar liefhebben, elkaar pijn doen en
verraden én hoe ze zich voor elkaar opofferen.
Gedreven door zijn inlevingsvermogen en
psychologische inzicht, waardoor De vliegeraar
en Duizend schitterende zonnen wereldwijde
bestsellers werden, toont Khaled Hosseini zich
in En uit de bergen kwam de echo eens te
meer een geboren verhalenverteller.

https://mustreads.nl/recensie-en-uit-de-bergenkwam-de-echo-khaled-hosseini/ ; http://
www.boekreviews.nl/recensies/en-uit-de-bergenkwam-de-echo ; https://www.tzum.info/2013/07/
recensie-khaled-hosseini-en-uit-de-bergen-kwamde-echo/ ; https://myprivacy.persgroep.net/?
siteKey=ZdzTNfFnK26aD0JT&callbackUrl=https://
www.humo.be/privacy-wall/accept?redirectUri=/
boeken/241747/khaled-hosseini-en-uit-de-bergenkwam-de-echo

Transit –RDC

2015 Davy Verbeke

Congolees kunstenaar Kiripi Katembo, helaas https://africalia.be/nl/producties/fotoboeken/kiripionverwacht overleden in 2015 op jonge leeftijd, katembo/
uit Kinshasa geeft zijn fotografische visie op de
hedendaagse Congolese grootstedelijke
context van Kinshasa. De schoonheid die hij
met zijn spiegelingen in de chaos ontwaart,
gaat in tegen bepaalde preconcepties over wat
‘steden’ kunnen en zouden moeten zijn.

Kramer, Jitske

Deep Democracy : de
Thema,
wijsheid van de minderheid uitgeverij van
Schouten en
Nelissen

2014 Marc Laquière

boek

Laïla Koubaa

Azizi en de kleine blauwe
vogel

Ingrid
Tiggelovend

kinderboek

http://www.pluizuit.be/archief/
130909/9780987669650.htm

179

boek

Laïla Koubaa

Dieper dan de zee

Ingrid
Tiggelovend

kinderboek

https://www.pluizer.be/kinderboeken-jeugdboeken/
hoger-dan-de-bergen-en-dieper-dan-de-zee

359

boek

Laïla Koubaa

Hoger dan de bergen

Ingrid
Tiggelovend

kinderboek

https://www.pluizer.be/kinderboeken-jeugdboeken/
hoger-dan-de-bergen-en-dieper-dan-de-zee

359

boek

Laila Lalamy

hoop en andere gevaarlijke
verlangens

Rachida
Lamrabet

https://bouckaert.nu/deep-democracy-de-wijsheidvan-de-minderheid/

https://leestafel.info/laila-lalami/4667-hoop-enandere-gevaarlijke-verlangens
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/hoop-enandere-gevaarlijke-verlangens~bf076e20/

15

#boeken in
Vlaamse
bibs
(“meer
dan”)
566

9

20

55

suggesties voor aanwezigheid in onze bibliotheken
Medium auteur

titel

uitgeverij

jaar

aangebracht
door

info

url recensies

boek

Lamrabet Rachida

Zwijg Allochtoon

Epo

2017 Marc Laquière

https://sociaal.net/boek/zwijg-allochtoon-rachidalamrabet/
http://www.dewereldmorgen.be/long-read/
2017/09/06/zwijg-allochtoon-t-vrouwenlichaam-alsinzet-van-strijd-om-macht-en-territoria

131

Boek

Lamrabet, Rachida

Vertel het iemand

Kalmthout,
Pelkmans /
Polis

2019 Marc Laquière

http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2018/10/17/
rachida-lamrabet-vertel-het-iemand

207

boek

Laurent Gaudé

Eldorado

De Geus

2008 Guy
Vanthemsche

http://zoeken.bibliotheek.be/detail/Laurent-Gaude/
Eldorado/Boek/?
itemid=%7Clibrary%2Fmarc%2Fvlacc%7C6902283

111

boek

Leila Slimani

Een zachte hand

https://kifkif.be/cnt/artikel/recensie-leila-slimani-eenzachte-hand-4143

352

boek

Lemaire T

De Indiaan in ons
bewustzijn: De ontmoeting
van de Oude met de
Nieuwe Wereld

Baarn, Ambo

1986 Michael
Meeuwis

boek

Linda Polman

De crisiskaravaan

Balans

2008 Michael De
Cock

boek

Lucas Catherine

Leopold II in O., Wandelen
naar Kongo

boek

M'hamed El Abdouni

docu

over vluchtelingen

2018 Annemie Van
Hauwermeiren
Dit boek geeft een goede en begrijpelijke
analyse van hoe het Westen zich het nietWesten voorgesteld heeft, met alle
vooringenomenheden en culturele ideologieën
incluis

#boeken in
Vlaamse
bibs
(“meer
dan”)

18

http://sargasso.nl/ngos-vrezen-boek-decrisiskaravaan/

81

Seckou
Ouologuem

http://www.skolo.org/nl/2006/04/29/wandelen-naarkongo-met-lucas-catherine/

92

Abdelkrim El Khattabi en
de Riffijnse Republiek

Anissa
Boujdaini

http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2014/08/07/
abdelkrim-el-khattabi-eerste-afrikaansevrijheidsstrijder-20ste-eeuw

0

Majd Khalifeh

Arabische liefde

Rachida
Lamrabet

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/opinieblog/
column/1.2047123
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2014/07/30/
op_zoek_naar_arabischeliefdemajdkhalifeh-1-2047123/

docu

Majd Khalifeh

Reis naar Marokko

Rachida
Lamrabet

http://cobra.canvas.be/cm/cobra/film/1.1987211
https://www.humo.be/tv-tips/288790/docu-reis-naarmarokko

boek

Malcolm gladwell

Seckou
Ouologuem

hih: ook in het Nederlands:

16

http://www.boek.be/zoek/alles/malcolm%20gladwell

suggesties voor aanwezigheid in onze bibliotheken
Medium auteur

titel

uitgeverij

jaar

aangebracht
door

boek

Marcus Garvey

strip

Margeuerite Abouet

Aya Uit Yopougon

boek

Mark Heirman

1000 jaar slaaf. De vloek
van Zwart-Afrika

Antwerpen/
Utrecht,
Houtekiet

2016 William Blondeel

boek

Martha C. Nussbaum

Politieke emoties, waarom
een rechtvaardige
samenleving niet zonder
liefde kan

Ambo

2014 Marc Laquière

boek

Martha
Nussbaum

nieuwe religieuze
intolerantie

Ginette
Bauwens

boek

Maryse Condé

Segou

Sophie Crane

boek

Maryse Condé

Ségou (De Aarden Wallen,
De Verkruimelde Aarde)

info

url recensies

Mohamed Barrie

Chika Unigwe

Rainbow
pockets

1987 Lieve Van
Cleemput

#boeken in
Vlaamse
bibs
(“meer
dan”)

Hij is zonder twijfel een van de meest invloedrijkste
Afro-Amerikanen geweest in de 20st eeuw. Zijn
boeken en verhaal kruist het pad van alle AfroAmerikaanse helden na 1920. Zelfs doordrongen in
de pop en reggae cultuur, zie Redemption Song van
Bob Marley.
is een humoristische graphic novel over Aya
wie op groeit in Yopougon , een volksbuurt in
Abidjan , een stad in Ivoorkust.

http://zoeken.bibliotheek.be/detail/MargueriteAbouet/Aya-uit-Yopougon/Strip/?
itemid=%7Clibrary%2Fmarc%2Fvlacc%7C6944884

148

123

http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2014/09/08/
waarom-een-rechtvaardige-samenleving-nietzonder-liefde-kan

112

https://www.mo.be/artikel/de-nieuwe-religieuzeintolerantie
http://www.bertaltena.com/martha-nussbaum-denieuwe-religieuze-intolerantie/

135

17
Ségou is de hoofdstad van een machtig rijk in
Noordwest-Afrika. De burgers genieten van
hun voorrrechten als heersers over vele
volkeren. Tot midden 19e eeuw vanuit het
noorden de roep naar Allah doorklinkt - en zich
de eerste blanke voor de poorten van Ségou
aandient. De priesters duiden de tekens: niets
zal meer zijn zoals het was. Deel II: het eens
zo machtige Ségou, nu verdeeld door de twist
tussen de bekeerlingen van Allah en degenen
die de oude tradities eren, ontmoet de macht
van een nieuwe grootheid: de blanken, en met
hen Christendom, slavenhandel en
kolonialisme. Terwijl de mannen ten overstaan
van deze grote historische machten steeds
avontuurlijker plannen beramen, trachten de
vrouwen de families bijeen te houden
(achterflap)

17

suggesties voor aanwezigheid in onze bibliotheken
Medium auteur

titel

boek

Maryse Condé

boek

uitgeverij

jaar

aangebracht
door

info

url recensies

Ségou: De aarden
wallen en De
verkruimelde aarde'

Dominique
Willaert

een monumentale Afrikaanse schrijfster
die op een beklijvende manier de tragiek
van Afrika schildert.

https://www.bibliotheek.be/catalogus/maryseconde/de-aarden-wallen/boek/library-marcvlacc_1524506

Matar Hishan

De terugkeer

Saida Isbai

Boek

meerdere

meerdere

boek

Mogobe Ramose

Ubuntu, stroom van het
bestaan als levensfilosofie

boek

Mohamed Choukri

Gezichten

Mohamed el
khalfioui

boek

Mohamed Choukri

Gezichten

Saida Isbai

boek

Mohamed Choukri

Hongerjaren

Mohamed el
khalfioui

https://www.tzum.info/2016/05/recensie-mohamedchoukri-hongerjaren/
http://zoeken.bibliotheek.be/detail/MohamedChoukri/Hongerjaren/Boek/?
itemid=%7Clibrary%2Fmarc%2Fvlacc%7C9796220

163

boek

Mohamed Choukri

Hongerjaren

Saida Isbai

https://www.tzum.info/2016/05/recensie-mohamedchoukri-hongerjaren/

163

boek

Mohamed Choukri

boek

Mohamed Mrabet

Liefde met een lok haar

Saida Isbai

boek

Mohammed KhairEddine

Leven en legende van
Agoun’chich

Saida Isbai

boek

Mohammed KhaïrEddine

Leven en legende van
Agoun'chich

Mohamed el
khalfioui; Saïda
Isbai

boek

Mohsin Hamid

Exit West

boek

Motief

Buren , zoals we ze
(niet) kennen

Studio Sesam

#boeken in
Vlaamse
bibs
(“meer
dan”)
17

https://www.tzum.info/2016/10/recensie-hishammatar-terugkeer/

194

https://www.nieuwwij.nl/opinie/recensie-ubuntustroom-bestaan-als-levensfilosofie/

72

https://www.literairnederland.nl/recensie-mohamedchoukri-gezichten/
https://www.tzum.info/2015/12/recensie-mohamedchoukri-gezichten/

72

https://www.studiosesam.be/category/sesamkinderboeken/
http://zoeken.bibliotheek.be/?
q=Superdiverse+kinderboeken+Studio+Sesam
2017 Annemie Van
Hauwermeiren

72

Rachida
Lamrabet
https://kifkif.be/cnt/artikel/liefde-met-een-lok-haarmohammed-mrabet-688

92
47

2017 Annemie Van
Hauwermeiren
Ginette
Bauwens

https://www.literairnederland.nl/recensiemohammed-khair-eddine-asis-aynan-leven-enlegende-van-agounchich/

47

https://www.tzum.info/2017/06/recensie-mohsinhamid-exit-west/

277

http://www.motief.org/publicaties/76-publicatie/114buren-zoals-ze-niet-kennen
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/11/27/
buren-zoals-we-ze-niet-kennen-over-allochtonearmoede-empowerment-en-klassenbewu

18

10

suggesties voor aanwezigheid in onze bibliotheken
Medium auteur

titel

uitgeverij

jaar

boek

Mouloud Mammeri

Het verlaten land

boek

Muriel Barbery

Elegant als een egel

boek

Mylo Freeman

Prinses Arabella (serie)

boek

Nadrani

Emir van de Rif

boek

Naguib Mahfouz

boek

Naïma Charkaoui

Racisme, over wonden en
veerkracht

boek

Nazim Hikmet

Mensenlandschappen

boek

Nzume Anousha

Hallo Witte Mensen

2017

boek

Oliva Rutazibwa

Het einde van de witte
wereld

2019

boek

Ora Neale Hurston

boek

Orhan Pamuk

Sneeuw

boek

Öznur Karaca

Marsepeinen vingers

boek

Pankaj Mishra

Op de ruïnes van het
imperialisme

boek

Paul Beatty

De Verrader

aangebracht
door

info

url recensies

Saida Isbai

#boeken in
Vlaamse
bibs
(“meer
dan”)

https://www.hebban.nl/recensies/victor-de-la-vieterover-het-verlaten-land

2016 Annemie Van
Hauwermeiren
De Eenhoorn

206

Ingrid
Tiggelovend

Anissa
Boujdaini

http://www.mylofreeman.com
199-411
https://www.pluizer.be/zoeken?
search_api_views_fulltext=arabella&field_auteur=&fi
eld_illustrator=&field_thema_fictie=&field_trefwoord
_non_fictie=
strip

Anissa
Boujdaini
Epo

2019

69

http://zoeken.bibliotheek.be/detail/MohammedNadrani/Emir-van-de-rif-Ben-AbdelkrimMarokko-1920/Strip/?
itemid=%7Clibrary%2Fmarc%2Fvlacc%7C7030515

15

zie ook http://asisaynan.nl/berberbibliotheek/
verschijnt 26/2/2019

Meryem
Kanmaz

https://tijdschriftraster.nl/het-lange-gedicht/in-eenademtocht-droeg-hij-zijn-stem-aan-hen-over-overmensenlandschappen-van-nazim-hikmet/
https://www.groene.nl/artikel/de-anatolie-expres

73

https://kifkif.be/cnt/artikel/hallo-witte-mensen-3032
http://www.dereactor.org/home/detail/
de_heroiek_van_de_arriere-garde/

39

https://8weekly.nl/recensie/boeken/orhan-pamuksneeuw-verborgen-symmetrie/

276

Familie-epos over vier generaties Turkse
vrouwen die naar België emigreren. Een boek
dat veel meer aandacht verdient dan het tot nu
toe gekregen heeft.

https://www.chicklit.nl/boekrecensies/163930/
recensie-marsepeinen-vingers

151

De opstand tegen het Westen en het nieuwe
Azië.

https://www.mo.be/recensies/op-de-ruines-van-hetimperialisme

Turkse Neruda

nog te verschijnen
Seckou
Ouologuem
Meryem
Kanmaz

2017 Annemie Van
Hauwermeiren

Atlas Contact
ISBN 978 90
450 2334 2

Gie Goris

Elke Mahieu

https://uitgeverijprometheus.nl/nieuws/prachtigerecensie-verrader-paul-beatty-parool.html

19

73

250

suggesties voor aanwezigheid in onze bibliotheken
Medium auteur

titel

uitgeverij

jaar

aangebracht
door

info

url recensies

film

Paul Haggis

Crash

boek

Peter Knoope

Het Westen onder vuur. De Amsterdam,
haat verklaard
University
Press

boek

Philomena Essed

Inzicht in het alledaagse
racisme

Emmanuel
Iyamu

boek

Rachid Benzine en
Ismaël Saïdi

Wat staat er eigenlijk echt
in de Koran?

Thomas Peeters Een reuze interessant boek, die de Koran in
zijn historische context situeert en een
antwoord formuleert op vele actuele vragen
over de islam (islam en geweld, man-vrouwverhoudingen, enz.). Zowel voor praktiserende
moslims als voor mensen die benieuwd zijn iets
over de islam te leren is dit erg relevant. Ook
andere boeken van Benzine zijn een aanrader,
maar dit boek heeft het voordeel dat het op een
zeer laagdrempelige, humoristische manier
gebracht wordt.

boek

Rachida Aziz

Niemand zal hier slapen
vannacht

2017 Annemie Van
Hauwermeiren

boek

Rachida Aziz

Niemand zal hier slapen
vannacht

2017 Marc Laquière

boek

Rachida Lamrabet

Vertel het iemand

2018 Annemie Van
Hauwermeiren

http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2018/10/17/
rachida-lamrabet-vertel-het-iemand

boek

Ralph Ellison

De onzichtbare man

2017 Annemie Van
Hauwermeiren

http://mappalibri.be/?
navigatieid=61&via_navigatieid=17&recensieid=669
8

film

Raoul Peck

Lumumba

Idesbald
Goddeeris

film

Raoul Peck

Lumumba

Filip De Boeck

film

Raoul Peck

Lumumba

Jef Verschueren

boek

Rodaan Al Galidi

Hoe ik talent voor het leven
kreeg

#boeken in
Vlaamse
bibs
(“meer
dan”)

Chokri Ben
Chikha
2016 William Blondeel

sociale en individuele reflectie over racisme
(toepasbaarheid in België?)

https://www.welingelichtekringen.nl/samenleving/
629001/waarom-de-rest-van-de-wereld-het-westenhaat-2.html
https://www.demorgen.be/opinie/er-zijn-experts-diezeggen-dat-we-aan-terreur-moeten-wennen-maardat-wil-ik-niet-b3e01768/

51

https://www.boekenroute.nl/gasten/gtn1Boek.aspx?
ISBN=9789461644336

10

https://www.demorgen.be/binnenland/dezeislamoloog-gaat-jongeren-een-antivirus-tegendogmatisme-inplanten-b70522cc/
https://www.nieuwwij.nl/themas/benzine-vijfmisvattingen-de-koran-ontkracht/

49

https://www.doorbraak.eu/niemand-zal-hier-slapenvannacht/
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2017/12/06/
niemand-zal-hier-slapen-vannacht-een-mokerslagin-boekvorm-hard-maar-rechtvaardig

134

134
199
94

https://youtu.be/AYrC-JaYHik

2017 Annemie Van
Hauwermeiren

197

20

suggesties voor aanwezigheid in onze bibliotheken
Medium auteur

titel

uitgeverij

boek

Rodaan Al Galidi

Hoe ik talent voor het leven
kreeg

boek

Roger BOONEN

Irina, Jos, Ali en Mies :
interculturaliteit in
maatschappij en school

muziek

Ruben Blades en
Willie Colón

Canciones del Solar de los
Aburridos

boek

Ryzard Kapucinski

De Ander

Elke Mahieu

http://www.skolo.org/nl/2008/07/12/het-testamentvan-ryszard-kapuciski/

38

boek

Ryzard Kapuscinski

Sjah aller sjahs

Elke Mahieu

http://2theworld.nl/boekrecensie-de-sjah-aller-sjahs/

34

boek

Sabri Louatah

De Franse bruiloft; Broers,
vijanden; De familiereunie

film

Saddie Choua

Mijn zus Zahra

boek

Saida Menebhi

boek

Salman Rushdie

De familie Golden

2017 Annemie Van
Hauwermeiren

https://www.demorgen.be/boeken/kuifje-en-deindiase-gatsby-in-de-nieuwe-salman-rushdie-is-deverteller-een-belg-ba322ca7/

310

boek

Salman Rushdie

Haroen en de zee

2017 Annemie Van
Hauwermeiren

https://ikvindlezenleuk.nl/2015/12/salman-rushdieharoen-en-de-zee-van-verhalen/

113

boek

Salman Rushdie

Middernachtskinderen

2015 Annemie Van
Hauwermeiren

http://delezerregeert.blogspot.com/2012/11/
middernachtskinderen-rushdie-realiteit-isnachtmerrie.html

180

boek

Samira Atillah

Zijn naam was Youssef

Garant

jaar

aangebracht
door

info

url recensies

Annemie Van
Hauwermeiren

Al Galidi beschrijft zijn tocht langs asielcentra in https://kifkif.be/cnt/artikel/over-hoe-ik-talent-voorNederland. Een boek dat iedereen zou moeten het-leven-kreeg-van-rodaan-al-galidi-3649
lezen om te weten wat een vluchteling voelt.

197

http://community.dewereldmorgen.be/blog/kif-kif/
2010/03/01/de-interculturele-school-inleiding

11

2003 Edwin
Bourgeois
1981 Orlando Verde

meer dan een plaat is Canciones del Solar de
los Aburridos een manifesto. Een portret van
een subcontinent. Amper zeven nummers telt
deze LP, maar inhoudelijk gaat het over zware
thema's als imperialisme, de afgunst van het
materialisme of het geweld van een
samenleving die gedomineerd wordt door
mafiosi. Op een grappige manier gaat het
alweer over racisme, jaloezie, of charlatanerie.
Alsof dat weinig was, is een prachtige
liefdeslied de kerst op deze geluidentaart.
Stijlen vloeien harmonieus in elkaar: bossanova, saoco, son, salsa, latin jazz, boogaloo.
Een van de belangrijkste platen aller tijden.

2018 Annemie Van
Hauwermeiren

Rachida
Lamrabet

https://www.youtube.com/watch?v=g2P_RIS9ihI

https://www.tzum.info/2017/04/recensie-sabrilouatah-franse-bruiloft/

Sarah
Scheepers

#boeken in
Vlaamse
bibs
(“meer
dan”)

203

https://cavaria.be/mediatheek/film-mijn-zus-zahra
een activiste die in een Marokkaanse cel is
omgekomen in de jaren zeventig

21

suggesties voor aanwezigheid in onze bibliotheken
Medium auteur

titel

boek

Samira Bendadi

Dolle Amina's, feminisme in
de Arabische wereld

boek

Sihame El Kaouakibi

#Believe

boek

Sonia Sanchez

Hier ben ik

boek

Sony Labou Tansi

boek

Sophie Bosede
Oluwole

boek

Steve Biko

film

Steve McQueen

boek

Stuart Hall

film

Sunny Bergman

boek

uitgeverij

jaar

aangebracht
door

info

url recensies

2008 Samira Bendadi geschreven in reportage stijl en geeft een
mooie overzicht van bewegingen en
ontwikkelingen op dat vlak in landen zoals
Marokko en Egypte en binnen de Maghrebijnse
gemeenschap in Frankrijk en in België.
Lannoo

Socrates en Orunmila

http://zoeken.bibliotheek.be/detail/Samira-Bendadi/
Dolle-Amina%27s-feminisme-in-de-Arabischewereld/Boek/?
itemid=%7Clibrary%2Fmarc%2Fvlacc%7C6803000
https://www.doorbraak.eu/gebladerte/11503f97.htm

77

90

Dirk Geldof

Sterk boek dat stem geeft aan de kracht en de
hoop van de nieuwe generatie

http://www.lannoo.be/believe

Seckou
Ouologuem

kinderboek

hih:http://soniasanchez.net

Filip De Boeck
2017 Annemie Van
Hauwermeiren

#boeken in
Vlaamse
bibs
(“meer
dan”)

Alle romans (hih: http://zoeken.bibliotheek.be/?
q=Sony%20Labou%20Tansi)
wat we van Afrikaanse filosofie kunnen leren

https://www.knack.be/nieuws/wereld/wat-we-vanafrikaanse-filosofie-kunnen-leren/articlelongread-867635.html

die het verhaal vertelt van Solomon
Northup die werd ontvoerd en jarenlang
gevangen zat als slaaf tot hij uiteindelijk
z'n vrijheid verovert en zich herenigd met
z'n gezin. De film toont niet alleen de
vreselijke wandaden die binnen de
slavernij werden veroorzaakt, maar ook
de strijdlust en de veerkracht van de AfroAmerikaanse bevolking ten tijde van de
slavernij.

https://www.nieuwwij.nl/opinie/recensie-vanboek-12-jaar-slaaf/

122
9-15
42

Mohamed Barrie
12 years a slave / 12
jaar slaaf

Dominique
Willaert

332

Karel Arnaut

http://zoeken.bibliotheek.be/detail/Rosi-Braidotti/
Praten-in-het-donker-multiculturalisme-en/Boek/?
itemid=%7Clibrary%2Fmarc%2Fvlacc%7C1702008

Wit is ook een kleur

Sarah
Scheepers

http://www.vpro.nl/programmas/2doc/2016/wit-isook-een-kleur.html

Susan Sontag

Kijken naar de pijn van
anderen

Elke Mahieu

http://www.liberales.be/teksten/2017/8/27/kijkennaar-de-pijn-van-anderen-susan-sontag
https://www.tijd.be/cultuur/algemeen-recensie-boek/
susan-sontag-in-amerika-en-kijken-naar-de-pijnvan-anderen/1816058.html

69

boek

Tahar Djaout

De Bottenzoekers

Mohamed el
khalfioui

http://www.boek.be/boek/de-bottenzoekers
https://www.mo.be/recensies/de-bottenzoekers

27

boek

Tahar Djaout

De bottenzoekers

Saida Isbai

27

22

suggesties voor aanwezigheid in onze bibliotheken
Medium auteur

titel

uitgeverij

Boek

Tan Twang Eng

De tuin van de avondnevel
(The Garden of Evening
Mists)

Xander
Uitgevers B.V.

boek

TaNehisi Coates

Tussen de wereld en mij

boek

TC Boyle

De tortilla grens

boek

Teju Cole

Open stad

jaar

aangebracht
door

2015 Katrien
Troubleyn

info

url recensies

Yun Ling verloor in de Tweede Wereldoorlog
https://www.tzum.info/2013/09/recensie-tan-twanhaar zus in een kamp en worstelt nog altijd met eng-de-tuin-van-de-avondnevel/ ;
de vraag waarom zij wel overleefde en haar
zus niet. Na de verschrikkingen van de
Japanse bezetting zoekt Yun troost in haar
werk als rechter. Maar nu haar geheugen haar
steeds vaker in de steek laat besluit ze terug te
gaan naar de plek waar ze opgroeide in de
hooglanden van Maleisië, om de herinneringen
aan haar zus vast te houden. Dan ontmoet ze
de mysterieuze tuinier Aritomo die ooit tuinier
van de Keizer was, en zijn sprookjesachtige
`Tuin van de avondnevel. Ondanks de
verschrikkelijke herinneringen die Yun aan de
Japanners heeft, raakt ze in de ban van deze
man en zijn tuin. Terwijl in de omringende
jungle een strijd om de toekomst van Maleisië
ontbrandt, ontstaat tussen Yun en de mystieke
Aritomo een band die ver boven de
geschiedenis weet uit te stijgen. De tuin van de
avondnevel is een overweldigende roman
waarin liefde en geweld, geheugen en ervaring
de hoofdrol spelen tegen het adembenemende
decor van een van de mooiste streken op
aarde.

2015 Annemie Van
Hauwermeiren

Nu sprake is van een muur tussen Mexico en
de US, geeft Boyle een verhaal vanuit het
standpunt der Mexicanen.
2012 Annemie Van
Hauwermeiren

23

#boeken in
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184

https://deleesclubvanalles.nl/book-review/wereld-enmij/
https://www.groene.nl/artikel/een-bevlogen-zwartwereldbeeld

79

https://www.groene.nl/artikel/het-keiharde-paradijs

34

https://focus.knack.be/entertainment/boeken-strips/
boek-van-de-week-open-stad-van-teju-cole/articlenormal-203635.html

211

suggesties voor aanwezigheid in onze bibliotheken
Medium auteur

titel

boek

Teju Cole

Open stad

boek

Teju Cole

Vertrouwde en vreemde
dingen

boek

Toni Morrison

boek

Toni Morrison

boek

Toni Morrison

boek

Toni Morrison

Een daad van
barmhartigheid

boek

Tzvetan Todorov

Angst voor de barbaren

boek

V. Sherif en E. Rouw

Zwart

boek

Vamba Sherif en
Ebissé Rouw

Zwart

uitgeverij

jaar

aangebracht
door

info

url recensies

Inge Brinkman

Ook interessant omdat Brussel er een plaats in
inneemt. Geweld en lijden door terreur wordt
gekoppeld aan geweld en lijden door de 2e
Wereldoorlog en aan geweld en lijden door
slavernij Of heeft het hoofdpersonage zich zelf
schuldig gemaakt aan geweld en lijden door
verkrachting? Dde lijnen tussen dader en
slachtoffer worden steeds minder duidelijk.

http://www.mo.be/wereldblog/terreur-en-literatuurteju-cole-over-911-boko-haram-en-de-westgatemall-aanslag
http://focus.knack.be/entertainment/boeken-strips/
boek-van-de-week-open-stad-van-teju-cole/articlenormal-203635.html
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/openstad~b375fd2f/
http://www.cuttingedge.be/boekenstrips/teju-coleopen-stad

211

2016 Annemie Van
Hauwermeiren

https://www.tzum.info/2016/11/recensie-teju-colevertrouwde-en-vreemde-dingen/

121

Beminde

2012 Annemie Van
Hauwermeiren

http://metdeneusindeboeken.blogspot.com/2018/07/
toni-morrison-beminde.html

191

De herkomst van Anderen

2018 Annemie Van
Hauwermeiren

http://mappalibri.be/?
navigatieid=61&via_navigatieid=17&recensieid=774
7

87

Essays van de auteur van Beloved. In deze
essays onderzoekt ze wat het betekent om
zwart te zijn. Ze behandelt dezelfde thema’s
die ook in haar romans voorkomen: ras,
grenzen, migratie, angst en het verlangen om
ergens thuis te zijn

Anissa
Boujdaini
Dominique
Willaert

Atlas

#boeken in
Vlaamse
bibs
(“meer
dan”)

http://www.boek.be/zoek/alles/toni%20morrison
dit boek legt de oerzonden van de
Amerikaanse cultuur bloot, met in het
bijzonder de slavernij en bijna-uitroeiing
van de American natives.

2009 Marc Laquière

https://www.knack.be/nieuws/boeken/tonimorrison-een-daad-van-barmhartigheid/articlenormal-6595.html
http://www.liberales.be/teksten/2017/7/31/angstvoor-de-barbaren-tzvetan-todorov
http://zoeken.bibliotheek.be/detail/Tzvetan-Todorov/
Angst-voor-de-barbaren-de-botsende/Boek/?
itemid=%7Clibrary%2Fmarc%2Fvlacc%7C7423950

Thomas Peeters Dit boek geeft een stem aan verschillende
zwarte/Afropese schrijvers. Het is interessant
dat er zowel fictie als non-fictie in aan bod
komt, dit maakt het boek laagdrempelig.
Met werk van o.a. Heleen Debeuckelaere,
Nozizwe Dube, Dalilla Hermans, Sabrine
Ingabire, Hélène Christelle, Melat G. Nigussie,
Seada Nourhussen, Anousha Nzume, Olivia U.
Rutazibwa ,Chika Unigwe
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61

121

121

suggesties voor aanwezigheid in onze bibliotheken
Medium auteur
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aangebracht
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#boeken in
Vlaamse
bibs
(“meer
dan”)

boek

Van Reybrouck

Congo

Philippe
Deceukelier

Indrukwekkende geschiedenis van onze exkolonie, vaak vanuit het standpunt van de
Congolezen zelf

https://www.apache.be/2010/05/18/david-vanreybrouck-masseert-westerse-bemoeienissen-incongo-weg/
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/03/27/
david-van-reybrouck-tegen-lumumba-was-dat-nuwel-nodig

461

boek

Veena Das

boek

Vincent Viaene, David
Van Reybrouck &
Bambi Ceuppens
(red.)

Congo in België. Koloniale
cultuur in de metropool

Bambi
Ceuppens

http://zoeken.bibliotheek.be/detail/Vincent-Viaene/
Congo-in-Belgie-koloniale-cultuur-in-de/Boek/?
itemid=%7Clibrary%2Fmarc%2Fvlacc%7C7600104

19

boek

VOLTAIRE

Candide

Edwin
Bourgeois

http://www.cuttingedge.be/boekenstrips/voltairecandide-het-optimisme

boek

VS Naipaul

Een bocht in de rivier

Boek

Wallters, Derk

Israël zegt geen sorry
meer. De nieuwe
werkelijkheid in Israël en
de Palestijnse gebieden

boek

Wieringa

Dit zijn de namen

Ginette
Bauwens

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/12/25/
dit-zijn-de-namen-op-zoek-naar-een-beter-leven

boek

Yacine Kateb

Nedjma

Mohamed el
khalfioui

http://www.literairnederland.nl/25426/

boek

Yacine Kateb

Nedjma

Saida Isbai

boek

Yasar KEMAL

Memed, mijn havik

boek

Yasmien Naciri

Wij nemen het heft in
handen

2018 Annemie Van
Hauwermeiren

https://www.sampol.be/2018/06/wij-nemen-het-heftin-handen

86

boek

Zadie Smith

Swing time

2018 Annemie Van
Hauwermeiren

https://www.tzum.info/2016/11/recensie-zadie-smithswing-time/

301

boek

Zadie Smith

Voel je vrij

2018 Annemie Van
Hauwermeiren

https://www.bibliotheek.be/catalogus/zadie-smith/
voel-je-vrij-essays/boek/library-marcvlacc_10119949

182

Koenraad
Stroeken
Universitaire
Pers Leuven

2018 Annemie Van
Hauwermeiren
Houtem
Uitgevrij
Unieboek/Het
Spectrum

De Geus

77

2018 Marc Laquière

Meryem
Kanmaz

239

https://www.knack.be/nieuws/wereld/israel-zegtgeen-sorry-meer/article-longread-1162609.html

48

444
37
37

chroniqueur van het leven in de Anatolische
http://www.lezerstippenlezers.be/?BoekID=6981
dorpen. Na de industrialisering in de jaren vijftig
schreef hij over de vlucht naar de grote steden,
vooral naar Adana (zuidoosten) en het
moeilijke overleven van de kleine turkse man
en vrouw. Verschillende boeken vertaald
waaronder het meest bekende Ince Memed als
Mehmet De Havik bij De Geus.

25

37
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Medium auteur

titel

boek

Witte Tanden

boek

Zadie smith

Zwart

uitgeverij

jaar

aangebracht
door

info

url recensies

Seckou
Ouologuem
AfroEuropese literatuur uit de Lage Landen
2018 Annemie Van
Hauwermeiren;
Thomas Peeters

https://www.goodreads.com/review/show/
134839532

224

http://www.dereactor.org/home/detail/
signalement_zwart_ebisse_rouw_vamba_sherif_red
/

121

boek

Ingrid
Tiggelovend

De rode draad bij de boekjes van nik-nak
http://www.nik-nak.eu/shop/
(www.nik-nak.eu/shop) is taalintegratie en
meertaligheid. Daaronder valt ook het
waarderen van thuistalen (als onderdeel van
identiteit en als vertrekpunt voor het leren van
een nieuwe taal zoals het Nederlands). We
stimuleren bij iedereen een open houding naar
meertaligheid in al zijn vormen en combinaties.

boek

Ingrid
Tiggelovend

Sesam boeken van cultureel diverse auteurs
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http://www.studiosesam.be/winkel/

