
Naam:          Klas: 

Zwart Wit – Frank Boeijen  

In 1983 maakte Frank Boeijen het lied Zwart Wit.  

Kerwin kwam met zijn vriend uit de snackbar.  
Het was donker op straat. Aan de overkant stonden 4 jongens die 
ruzie zochten.  
Ze riepen naar Kerwin:  “Je bent zwart. Je hoort niet bij ons!” 
Eén van de jongens stak Kerwin met een mes. Daarna renden ze weg. 
Kerwin was gewond, er was veel bloed.  
Er kwam een taxi aan. Kerwins vriend riep: “Stop!” 
De taxi chauffeur wilde Kerwin niet naar het ziekenhuis brengen. Hij 
zei: “Ik wil geen bloed op de achterbank.” 
Na 20 minuten bracht een andere taxi Kerwin naar het ziekenhuis. 
Maar hij stierf. 
Kerwin werd 15 jaar.  
De dader werd veroordeeld en kreeg straf: jeugd tbs. 
De rechter vroeg waarom hij had gestoken met en mes. De dader zei: “Kerwin keek vies naar mij.”  
Maar waarschijnlijk was het racisme. 
 
Vragen en opdrachten 
 

1. Hoe heet het liedje dat Frank Boeijen hierover maakte? 
 
 
 
 

2. Wat vind jij de beste zin(nen) van het liedje? 
 

 

 

3. Welke reden voor de steekpartij gaf de dader op? 
 
 
 
 

4. Wat zou de echte reden geweest kunnen zijn, denk je? 
 
 
 
 

5. Wat bedoelt Frank Boeijen met “Maar in de kleur van je hart”? 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=d8-mZ3lLQSw


ZWART WIT 
 
Hij liep daar in de stad  
's Avonds laat  
Plotseling aan de overkant  
Zag hij ze staan  
Iemand riep „je hoort niet bij ons“ 
Mes, steek, pijn 
Denk goed na aan welke kant je staat  
Denk niet wit (denk niet wit), denk niet zwart (denk niet zwart)  
Denk niet zwart-wit  
Denk niet wit (denk niet wit), denk niet zwart (denk niet zwart)  
Denk niet zwart-wit  
Maar in de kleur van je hart  
Maar in de kleur van je hart 
Donker was de straat  
Op weg naar het plein  
Een taxi, het is te laat  
Het is voorbij  
Wie wil er bloed op de achterbank  
Van de werkelijkheid 
Denk goed na aan welke kant je staat  
Denk niet wit (denk niet wit), denk niet zwart (denk niet zwart)  
Denk niet zwart-wit  
Denk niet wit (denk niet wit), denk niet zwart (denk niet zwart)  
Denk niet zwart-wit  
Maar in de kleur van je hart  
Maar in de kleur van je hart 
Denk niet wit (denk niet wit), denk niet zwart (denk niet zwart)  
Denk niet zwart-wit  
Denk niet wit (denk niet wit), denk niet zwart (denk niet zwart)  
Denk niet zwart-wit  
Maar in de kleur van je hart  
Maar in de kleur van je hart  
Maar in de kleur van je hart  
Maar in de kleur van je hart 
 


