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Luistertips:  podcasts over racisme en kolonialisme 

 

Leopold II: Met Johan op de Beeck  

 

 

 

About Race 

 

 

 

Zwijgen is geen optie: Dalilla Hermans 

 

  

“Hij was ongeveer 1 m 90, daar is iedereen het over eens. Maar over al de rest zijn 

de meningen, op z’n zachtst gezegd, enorm verdeeld. Massa- moordenaar, koning 

met twee kronen, megalo- maan bouwheer, filantroop, ongenadig despoot, 

meesterstrateeg, visionair, sluwe vos, hoeren- loper ... Leopold II was het allemaal 

en nog zo- veel meer. Meesterverteller Johan op de Beeck brengt het hele verhaal 

in de 10-delige serie ‘Leopold II’.” 

Te beluisteren via alle podcast-apps 

Bron: https://klara.be/leopold-ii-met-johan-op-de-beeck  

“From the author behind the bestselling ‘Why I’m No Longer Talking to White 

People About Race’ comes a podcast that takes the conversation a step 

further. Featuring key voices from the last few decades of anti-racist activism, 

“About Race” with Reni Eddo-Lodge looks at the recent history that lead to the 

politics of today.” 

Te beluisteren via alle podcast-apps 

Bron: About Race – Spotify  

“We hadden met Dalilla graag besproken hoe je de maatschappij vormt met 

jeugdwerk, de sector waar ze met hard werken en zonder diploma naam aan 

het maken was. Maar het gesprek gaat over racisme. Moet over racisme 

gaan.  

Binnen 10 jaar is haar zoon 14 en vormt de maatschappij waarin hij leeft zijn 

zelfbeeld. Dus probeert Dalilla met al haar kunnen om de kloof te dichten met 

het meest vermoeiende wapen dat ze bezit: begrip.” 

Te beluisteren op alle podcast-apps 

Bron: Zwijgen is geen optie – Spotify  

https://klara.be/leopold-ii-met-johan-op-de-beeck
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Luistertips:  podcasts over racisme en kolonialisme 

 

Zwijgen is geen optie: Olivia Rutazibwa ‘Racisme dient een doel’ 

 

 

 

Geschiedenis voor herbeginners: op welke pijlers stoelde Belgisch Congo?  

   

 

 

België van A tot Z: Congo Vrijstaat 

 

“Ze wilde gerust professor worden aan de universiteit van Portsmouth. Maar 

enkel als ze in haar lessen mag aantonen dat ontwikkelingssamenwerking een 

verderzetting is van ons koloniaal systeem. BAM. Vandaag is ze professor aan de 

universiteit van Portsmouth. Terecht. Hoe Olivia racisme, sociale ongelijkheid en 

onze koloniale geschiedenis aan elkaar verbindt, deed ons hoofd tollen. 

De waarheid is soms ongemakkelijk maar heeft zijn recht.” 

Te beluisteren via alle podcast-apps 

Bron: Zwijgen is geen optie - Spotify  

 

 

 

Jonas Goossenaerts spreekt in deze aflevering van Geschiedenis voor 

Herberginners met Monique Smits en Jean-Jacques Tamba over hun jeugd 

in Belgisch Congo.   

Te beluisteren via alle podcast-apps 

Kom in een aflevering van 20 minuten meer te weten over het koloniaal 

verleden van België.  

Te beluisteren via alle podcast-apps.  
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Luistertips:  podcasts over racisme en kolonialisme 

 

Domme vragen bestaan niet/wel: Anne Van der Ven (Wit Huiswerk) 

 

 

 

 

 

“Anne van der Ven is de initiatiefnemer van de website Wit Huiswerk. Ze 

noemt het zelf ‘een onvolledig naslagwerk voor witte mensen die zich in hun 

strijd tegen racisme willen verdiepen.’ Aan One’sy en Vinny vertelde Anne 

wanneer ze zich er voor het eerst van bewust was dat er verschil was in hoe zij 

als witte vrouw werd behandeld ten opzichte van haar gekleurde vrienden. 

Ook deelde ze hoe ze zich zelf is gaan verdiepen in racisme en de dingen die zij 

wel eens heeft gezegd of gedaan die racistisch zijn.” 

Te beluisteren via alle podcast-apps 

Bron: Domme vragen bestaan niet/wel - Spotify 

 


