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Zwarte
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I N HOUD
Almelo, eind jaren vijftig van de vorige eeuw. Steve Mokone,

zich te verzetten tegen de provinciaalse benepen ideeën van

een zwarte Zuid-Afrikaanse voetballer komt naar de

zijn omgeving. Hij voert niet alleen strijd tegen zijn ouders,

Achterhoek om voor de club Heracles te spelen. Na zijn eerste

maar ook tegen de textielbaron en geldschieter van Heracles,

wedstrijd raakt hij in gesprek met de vijftienjarige Felix

Schouten. Zolang de zwarte voetballer in de buurt is gaat hem

Verbeek. De vriendschap tussen de voetballer en de school-

dat goed af, maar als die besluit om aan het eind van het sei-

jongen duurt een heel voetbalseizoen. In dit voor Felix mis-

zoen voor een andere, beter betalende, club te gaan spelen

schien wel belangrijkste seizoen van zijn leven verandert zijn

wordt alles anders. Door een ongeluk wordt de vader van Felix

kijk op de wereld drastisch. De stervoetballer leert hem dat

arbeidsongeschikt en moet Felix van school om te gaan wer-

alleen moeilijke dingen het waard zijn om voor te vechten. Het

ken in de textielfabriek. Hij raakt niet alleen de vriendschap

contrast tussen de levenshouding van Steve Mokone en de

met Mokone kwijt, maar ziet zijn hele, gedroomde, toekomst

manier waarop bijvoorbeeld de vader van Felix tegen het

in duigen vallen. Dankzij zijn opstandige karakter en de wijze

leven aankijkt kan bijna niet groter zijn. Felix, die ervan

lessen van Steve Mokone weet Felix zich toch aan de wurg-

droomt om piloot te worden, vindt bij Steve de inspiratie om

greep van zijn milieu te onttrekken.

VRAGEN

• Boekverfilming

De speelfilm ‘De Zwarte Meteoor’ is gebaseerd op het gelijk-

• Censuur

- Deze film zal niet worden vertoont in Deventer schreef een

namige boek van Tom Egbers, het boek is op zijn beurt weer

‘internet newsgroup’ op 17 december 2000, omdat fanatieke

een geromantiseerde weergave van het leven van Steve

Go Ahead Eagels supporters met geweld hadden gedreigd.

‘Kalamazoo’ Mokone bij Heracles. De basis van de film is dus

Het zelfde gebeurde, in andere steden, met de documentaire

een waar gebeurt verhaal, toch is het geen documentaire

‘AJAX-Daar hoorden zij engelen zingen’.

maar een speelfilm.

- Ken je nog meer voorbeelden van dit soort fenomenen?

- Wat is het verschil tussen die twee? Zijn er overeenkomsten?

- Wat vindt jij hiervan?

Welke?
- Bestaan er mengvormen? Noem voorbeelden.

meer weten: beo.nl@planet.nl

