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Zeker als je een gebeeldhouwd lijf hebt, een zwartfluwelen huid en een 
zilveren olympische medaille als accessoire. Kortom, als je Elodie Ouedraogo 
heet. Foto’s Bertrand Sottiaux
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Zwart is altijd schoon
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“Ik ben als een Mars: donker vanbuiten  
en praliné vanbinnen” 

Unchained Elodie

Hoeveel zwart zit er in jou?

“Ik kom altijd te laat, maak me weinig zorgen en wat vandaag niet 
lukt, doe ik morgen wel. (lacht) Sommige mensen vinden dat ty-
pisch Afrikaanse trekjes. Vroeger voelde ik mezelf een Bounty: 
zwart vanbuiten en wit vanbinnen. Ik ben opgegroeid onder de 
kerktoren en beschouw mijn pleegouders als mijn echte ouders.”
Veel zwarte rolmodellen waren er vroeger niet. Naar wie keek 

jij op als kind?

“Ik ben opgegroeid met Tien om te zien, Isabelle A. en Bea Van 
der Maat waren mijn voorbeelden. Je had wel Khadja Nin, maar 
zij kwam niet zo vaak op tv. Als kind zocht mijn Burkinese mama 
me nog af en toe op. Dan stopte ze me in Afrikaanse kledij en 
mijn haar vlocht ze in een kroontje op mijn hoofd. Ik stond dat 
toe om haar te plezieren, want op zondagavond, wanneer ze 
weer wegging, zei ik tegen mijn mama: ‘Haal je het eruit? Want 
zo ga ik morgen niét naar school’. Ik vond dat ik al genoeg opviel. 
Mijn Koreaanse geadopteerde broer en zus en ik waren de enige 
gekleurde kinderen op school.”
“Sommige ‘blanke’ rages heb ik aan me voorbij laten gaan, zoals de 
mode van het blauwe lijntje onder je ogen. Ik probeerde dat thuis, 
maar zag dat het me écht niet stond. Ik herinner me ook nog goed 
The Radios met Ronny Mosuse en zijn broer Robert. Hun kapsels 
vond ik ge-wel-dig! Eindelijk zag ik donkere mensen met mijn 
type haar. Mijn mama heeft me tegengehouden om het zo te laten 
knippen – godzijdank. (lacht) Vandaag heb je Sandrine en Karoline 
(Kamosi, alias Leki, red.) als rolmodellen – en dat meisje dat de 
Lotto presenteert. Van mij mag het wel iets meer zijn.”

Op welke momenten besef je dat je donker bent?

“Als ze me vragen of ik Nederlands spreek. Veel mensen denken 
dat zwarten Franstalig zijn. Op vakantie in Cuba voelde ik de 
blikken van mannen omdat ik in ons hotel de enige zwarte vrouw 
was die in bikini op het strand lag. De andere donkere vrouwen 
waren modellen die twee keer per week badkledij showden en 
van wie de Canadese toeristen foto’s namen. Die mannen dach-
ten dat ze al die vrouwen konden krijgen omdat ze rijk waren. 
Dat vond ik, euh, storend.”
“In Dakar zijn we met de atletiekploeg naar een sloppenwijk ge-
gaan. We hebben kinderen van drie jaar zien bedelen. Dat was 
voor iedereen heel hard om te zien. Maar ik dacht ook: daar ben 
ík aan ontsnapt.”
Zat aanleg voor atletiek in je Afrikaanse genen?

“Dat ik qua lichaamsbouw een voordeel heb, bedoel je? De spier-
vezelsamenstelling verschilt wel van ras tot ras. Ethiopiërs en 
Kenianen zouden beter zijn in langeafstandslopen en donkere 
atleten zoals ik zouden betere sprinters zijn. Maar wie was de 
snelste in België? Een blanke: Kim! (lacht)”
Maar Kim Gevaert wilde als kleuter al met donkere poppen 

spelen. Zij is zwart vanbinnen!

“Da’s ook waar. (lacht) Als het over Afrika gaat, praat ze me trou-
wens onder tafel. Vroeger was ik onverschillig en veeleer bang 
voor wat ik niet kende: wat als ik dingen ontdekte over mijn roots 
die ik niet leuk vond? Intussen heb ik weer meer contact met 
mijn mama en weet ik meer over waar ik vandaan kom.”
“Het kindje van Kim kreeg onlangs een Congolese doop. Kim ver-
telde dat ze tranen in haar ogen kreeg toen die Congolese vrouwen 
hun typische liederen zongen. Inderdaad, dacht ik toen: wat een 
rijke cultuur heeft Afrika. Ik vind dat ik daar best fier op mag zijn. 
Ik ben dus steeds minder een Bounty en steeds meer een Mars: 
donker vanbuiten en praliné vanbinnen. (lacht)”

Atlete Elodie Ouedraogo (28) beschouwde 
zichzelf lang als een blanke met een likje zwar-
te verf. Maar met de jaren voelt ze zich ook 
vanbinnen steeds bruiner. Ann-Marie Cordia


