Als je één boek leest, laat het dan The Hate U Give
(THUG) zijn
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Vandaag publiceren we de makkelijke versie van The Hate U Give. Uitgerekend op de
Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. De Young Adult bestseller van Angie
Thomas is één van de belangrijkste boeken voor jongvolwassenen als het gaat over racisme.
Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie
In 1966 richtte de Verenigde Naties deze dag op ter herdenking van het bloedbad van 21
maart 1960 in Sharpeville, Zuid-Afrika. Op die dag opende de politie het vuur op een groep
zwarte mensen die demonstreerde tegen de apartheid. Hierbij overleden 69 mensen, onder
wie tien kinderen. Racisme, discriminatie en politiegeweld is helaas nog altijd een actueel
thema. De dood van George Floyd in 2020 staat in ons geheugen gegrift. En zo zijn er
onnoembaar veel andere slachtoffers geweest, onder wie Oscar Grant. In 2009 werd deze
22-jarige zwarte man onterecht door een politieagent neergeschoten. Zijn dood werd de
aanleiding voor The Hate U Give.
Het verhaal
We volgen de 16-jarige Starr. Als zwarte jongere woont ze in een arme zwarte wijk, maar
gaat naar een rijke witte school. Op een avond wordt haar beste vriend Khalil
doodgeschoten door een politieagent. De agent dacht dat Khalil een drugsdealer was. Maar
Starr weet dat Khalil onschuldig en ongewapend was. De buurt steunt de agent. Zij gaan
ervan uit dat Khalil een crimineel was omdat hij zwart was. Starr kent de waarheid, maar
durft ze wel te zeggen wat er echt gebeurd is? Het zal haar in een moeilijke positie brengen.
Ze wil graag bij haar klasgenoten van school horen. En tegelijk ook bij haar vrienden uit haar
buurt. Alleen zijn dat verschillende culturen. Met verschillende normen, waarden, regels en
ideeën over de politie. Wat moet ze doen?
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The Hate U Give is een belangrijk boek over actuele thema’s zoals de Black Lives Matter
beweging, vooroordelen, racisme en identiteit. Kortom: een verhaal dat je gelezen moet
hebben. Het is een Young Adult roman, maar ook zeker geschikt voor volwassenen.
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Uitgeverij Eenvoudig Communiceren
Voor veel mensen zijn 'gewone' boeken veel te moeilijk. Daarom maakt uitgeverij Eenvoudig
Communiceren romans en werkboeken in eenvoudig Nederlands. Door een eenvoudigere
verhaalstructuur, kortere zinnen, grotere letters, eenvoudigere grammatica en makkelijkere
woorden. Zo kunnen jongeren en volwassenen die moeite hebben met lezen opeens wél een
boek uitlezen. Dat geeft zelfvertrouwen en brengt het plezier in lezen terug.
Laaggeletterdheid
In Nederland hebben maar liefst 2,5 miljoen mensen moeite met lezen en schrijven. Zaken
als online een treinkaartje kopen, de bijsluiter van medicijnen lezen of een formulier
invullen, zijn voor hen een grote uitdaging. Met haar toegankelijke uitgaven zet Eenvoudig
Communiceren zich continu in voor het vergroten van de zelfredzaamheid van
laaggeletterden, en voor het bevorderen van kansengelijkheid in het algemeen.

