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DE ZWARTE SCHANDE // BLEEDING BULLS 
 
De Zwarte Schande is het verhaal van Maarten Schiltmeier, ex-voetbalinternational, 
Achterkleinkind van een Senegalese Soldaat uit de Eerste Wereldoorlog. 
 
Over de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog zijn er bibliotheken vol geschreven, 
Ontelbare boeken over de oorzaken van dat conflict, 
Over de militaire strategieën, 
De verschillende veldslagen, 
En over de gevolgen van de oorlog. 
Analyses, onderzoeken en vooral getallen, getallen en nog eens getallen. 
Zo veel getallen dat ge d’r scheel van begint te kijken. 
Het ene nog indrukwekkender dan het andere. 
 
Dit is geen afrekening met de Duitsers. 
Gewoon een verhaal van een mens, 
Een mens die buiten de statistieken is gevallen, 
Vergeten door de geschiedenis, 
Een avonturier. 
Een schone, moedige, gelukkige mens. 
Zo’n 120 jaar geleden geboren, 
Op een eiland voor de kust van een Afrikaans land. 
L’île de Gorée…… 
Daar is 't begonnen. 

 
Het is honderd jaar geleden dat de Groote Oorlog begon. De herdenkingen zijn volop bezig. 
Theatercollectief Bleeding Bulls vestigt op een eigen manier de aandacht op de vergeten 
koloniale soldaten die in Vlaanderen vochten. Ze kwamen vanuit heel de wereld - Afrika, Azië, 
de Caraïben - naar West-Vlaanderen. De lokale bevolking wist niet wat ze zagen: Afrikanen, 
Chinezen, Sikhs... Ze waren vaak bang van deze vreemde mensen en culturen. De 
vooroordelen tierden welig. Toen maar ook nu nog.  
 
Ondanks grote en beladen thema’s is De Zwarte Schande een ontroerende maar ook 
humoristische theatermonoloog voor jongeren (15+) en volwassenen over voetbal, WOI en 
‘anders zijn’. Over de band tussen de loopgraven in Ieper en de voetbalvelden van KSK 
Beveren. Maar bovenal is De Zwarte Schande een verhaal over identiteit, een zoektocht naar 
de ‘roots’ van de kleurrijke, diverse maatschappij waarin we nu leven. 
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Achtergrond 
Het klinkt misschien nu vreemd in de oren dat er in de Eerste Wereldoorlog Afrikaanse troepen 
in de frontlinie vochten. En toch waren ze hier met honderdduizenden. Vanuit heel de wereld 
werden mensen aangevoerd, gaande van Canadese indianen tot Maori’s, Indiase Sikhs, 
Chinezen, Marokkanen,…  
 
Hun komst naar West-Vlaanderen was een immense schok voor de lokale bevolking die plots 
werd geconfronteerd met vreemde culturen. Dit uitte zich in vooroordelen en angst dat ze onder 
de voet werden gelopen door ‘de vreemden’. Honderd jaar later zijn de gelijkenissen in de 
reacties van de publieke opinie nog steeds treffend.  
 

De ‘Tirailleurs Sénégalais’ - Afrikaanse soldaten die 
voor Frankrijk vochten - zaten al vanaf 1914 in de 
loopgraven van de Vlaamse Westhoek en Noord-
Frankrijk. Ze kwamen uit heel West-Afrika: Burkina 
Faso, Benin, Togo, Senegal, Mali, … Aanvankelijk stond 
de legerleiding  weigerachtig tegenover deze zwarte 
troepen. Ze werden als minderwaardig beschouwd en 
men durfde hen de zware taak van soldaat niet toe te 
vertrouwen. Toen de verliezen aan geallieerde kant 
echter te groot werden, draaiden de generaals bij en 
werden ‘deze wilden’ ook massaal ingezet aan het front. 

Men geloofde dat het zwarte zenuwstelsel minder ontwikkeld was en daardoor veel ongevoeliger 
voor pijn en trauma. Door deze misvatting werden ze voornamelijk als stoottroepen of 
kanonnenvlees gebruikt.  
 
Het verhaal van deze oud-strijders is deels vergeten. Sterker nog, het is doelbewust uit onze 
geschiedenisboeken gewist. Toch was dit de eerste echte confrontatie met andere culturen op 
eigen bodem. Vanaf toen kreeg diversiteit in onze samenleving een betekenis. Dit heeft de 
perceptie, zowel van de Europese bevolking als de soldaten uit de toenmalige kolonies, danig 
veranderd: grote groepen mensen uit de voormalige kolonies vestigden zich hier en zo begon 
het Europese multiculturele verhaal.  
 
Bleeding Bulls probeert aan de hand van de theatermonoloog De Zwarte Schande het vergeten 
verhaal van deze Afrikaanse soldaten in herinnering te brengen. Op die manier bieden ze een 
tegengewicht aan de (vaak) eenzijdige visie over de blanke patriotten in de loopgraven. Ze 
hopen dat de toeschouwers, door de confrontatie met dit stukje vergeten geschiedenis en de 
actuele invalshoek, de hedendaagse diversiteit binnen onze samenleving genuanceerder 
kunnen bekijken.  
De trieste verhalen van en over de koloniale troepen vertellen tegelijkertijd over vergeten 
strijders en over de universele tocht van jonge mensen op zoek naar avontuur. Er zijn nu meer 
dan ooit gelukzoekers die, net zoals de koloniale soldaten eertijds, naar verre streken trekken op 
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basis van vage beloftes. Ze blijven ontheemd en vervreemd achter wanneer die beloftes niet 
blijken uit te komen.  
 
 

Drie verhaallijnen, één theatermonoloog  
De monoloog De Zwarte Schande kijkt naar migratie, xenofobie en het ‘anders zijn’ in de 
maatschappij en tracht deze thema’s in een breder kader te plaatsen. Zo wordt er een nieuw 
perspectief aangeboden om hiermee om te gaan. Door verbanden te leggen tussen het heden 
en het verleden tonen we aan dat migratie van alle tijden is en dat het migratie-vraagstuk veel 
breder en complexer is dan over het algemeen wordt aangenomen.   
 
Hiervoor legt Bleeding Bulls verbanden tussen huidige en vroegere migratiestromen. Ze kijken 
naar de manier waarop er met het ‘anders zijn’ werd en wordt omgegaan. Er ontstaan parallellen 
tussen het heden en het verleden en begrippen als ras, migratie en ontheemding worden in een 
breder perspectief geplaatst. 
 

De voorstelling verbindt volgende verhaallijnen:  
 
1) Het onbekende verhaal van de Afrikaanse koloniale 
soldaten die tijdens de Eerste Wereldoorlog vochten 
voor de geallieerden. 
2) De voetbalwereld die heel geglobaliseerd is en 
waarbij thema’s als racisme en migratie geen 
onbekenden zijn.  
3) Het opgroeien met een ‘kleurtje’ in onze 
samenleving en de manier waarop er in de 
maatschappij mee wordt omgegaan. 
 
 

Deze drie verhaallijnen worden in de theatermonoloog De Zwarte Schande op een organische 
manier door elkaar geweven. Het resultaat is een poëtische, grappige maar ook schrijnende 
voorstelling waarin het kijken naar het ‘anders zijn’ onder de loep wordt genomen.  
 
 

CONTACT 
Niet voor publicatie!  

 
Voor interviews, beeldmateriaal, perstickets en alle andere informatie over De Zwarte 
Schande // Bleeding Bulls neem je contact op met: 
 
Liesbeth Stas, productie en communicatie 
+32 485 16 11 98 
liesbeth@bleedingbulls.be 
 
Interviews zijn mogelijk met schrijver/regisseur Zouzou Ben Chikha & acteur Maarten Goffin. 
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