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Bevat bijna 250 archiefbeelden, waarvan heel 
wat nooit eerder gepubliceerd

Heel toegankelijk en meeslepend geschreven

Van Zonder woorden? werden meer dan 9800 
exemplaren verkocht
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5 •  G E S C H I E D E N I S

Hardcover
Formaat 25 x 29 cm – 320 p.

NUR 697   
Prijs ca. € 49,99

ISBN 978 90 5908 920 4
Verschijnt maart 2018

Propaganda in België (1934-1951)
Paul Van Damme

Propaganda verleidt en misleidt. Hoe zorg je als politicus dat de ander je 
gelooft? Hoe overtuig je de ander van jouw waarheid? Hoe laat je de ander 
denken zoals jij denkt? 

Propaganda is van alle tijden en van alle samenlevingen. Dit boek focust op een bijzonder 
woelige periode in de Belgische geschiedenis: de regeringsperiode van Leopold III (1934-
1951). In die turbulente jaren vormen conflicten de rode draad en dit zowel vóór, tijdens als 
na de Tweede Wereldoorlog. 

Vertrekkende van eerdere studies over oorlogspropaganda, formuleert Paul Van Damme 
zelf tien universele propagandatechnieken. Vervolgens toont hij glashelder hoe propaganda 
werkt aan de hand van 35 concrete gevallen of verhalen, die hij rijkelijk illustreert met bij-
na 250 beelden (affiches, advertenties, bladen, brochures, covers …), waarvan er heel wat 
nooit eerder gepubliceerd zijn.

De auteur heeft het onder meer over de politieke verzuiling en stemmingmakerij, de aanpak 
van de economische crisis, de strijd tussen Vlamingen en Franstaligen, collaboratie en ver-
zet, het antisemitisme, het (anti)communisme, de koningskwestie, het vrouwenstemrecht, de 
impact van massabijeenkomsten of fake news en over het inzetten van propaganda tijdens 
sportmanifestaties, bij het mobiliseren van de jeugd of zelfs tegen ‘onzedige’ films. 

Voor welke dynamiek zorgden die propagandatechnieken? En hoe zit het vandaag? Worden 
diezelfde technieken nog altijd gebruikt? De auteur analyseert, vergelijkt en actualiseert. 

De stijl is illustratief en narratief. Beelden roepen verhalen op. Verhalen roepen beelden 
op. Non-fictie geschreven als fictie. Heel toegankelijk en meeslepend, zoals geschiedschrij-
ving moet zijn. 

PAUL VAN DAMME werkt als leraar geschiedenis aan Ter Groene Poorte en heeft al heel 
wat geschiedenisuitgaven op zijn palmares, zowel educatieve als wetenschappelijke: Zonder 
woorden? Een geschiedenis van België in spotprenten (2011), Vriend over vijand. De Grote 
Oorlog in spotprenten (2013) en Brugge. Een verhaal van een stad (2016). Ook verleende 
hij zijn medewerking aan een BBC-reportage en tentoonstellingen in binnen- en buitenland.
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Het oorlogsgebeuren laat onuitwisbare sporen na 
die generaties later nog nazinderen. 
Dankzij De zaak van de zwarten wordt het een 
zaak van iedereen.
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7 •  G E S C H I E D E N I S

Softcover
Formaat 15 x 23 cm – ca. 256 p.

NUR 686
Prijs ca. € 24,99 

ISBN 978 90 5908 927 3
Verschijnt maart 2018

De zaak van de zwarten 
EEN KASTEELGIJZELING UIT DE TWEEDE WERELDOORLOG

Bert Cornelis

In 1944 bezet een militie van Vlaamse collaborateurs het Kasteel Rega’s Hof 
in Rotselaar. De Vlaamse Wachters gijzelen de kasteelvrouwe, verdrijven de 
familie en terroriseren de omgeving. De zaak van de zwarten beschrijft het 
lot van zowel het slachtoffer als een officier en een oorlogsburgemeester die 
collaboreerden met de Duitse bezetter.

‘Affaire des Zwartes’, dat stond op de map die de Vlaamse Wachters in het kasteel achter-
lieten toen ze – na de bevrijding van Leuven – halsoverkop naar Duitsland vluchtten. De 
kasteeldame, Maria Theresia Goethals, ontdekte daarin alle namen van de manschappen 
die haar kasteel bezet hielden en bewaarde de map zorgvuldig als bewijsmateriaal. Ook 
hield ze een dagboek bij over de gijzeling en de terreur in het dorp.

Beide documenten vormden belangrijk bewijsmateriaal voor haar getuigenis op het collabo-
ratieproces van de leider van de Vlaamse Wacht, Frans Tack. Dat was de officier die haar 
gijzelde en later uit haar woonst verdreef. Aan de hand van het genadedossier dat Tack 
schreef na zijn terdoodveroordeling, reconstrueert de auteur ook zijn levensloop. Waarom 
collaboreerde Frans Tack en hoe verging het hem na de oorlog? Zijn verhaal geeft een 
bijzondere kijk op het leven van een Vlaamse collaborateur die zich ontpopte van krijgs-
gevangene in Duitsland tot ‘zwart’ militieleider in België. 

Een derde figuur die in het oorlogsverhaal opduikt, is de plaatselijke oorlogsburgemeester, 
Gabriel Wuyts. Hij werkte samen met Frans Tack en was propagandaleider voor het arrondis-
sement Leuven van het Vlaams Nationaal Verbond. Ook hij werd na de oorlog zwaar gestraft 
voor zijn collaboratie en diende een genadedossier in. 

De zaak van de zwarten brengt niet alleen een historisch verantwoorde geschiedenis 
van lokale gebeurtenissen, maar schetst ook treffend een groter historisch kader van de 
Tweede Wereldoorlog. 

BERT CORNELIS (1960) is historicus (KU Leuven). Hij was eerder politiek journalist en 
werkt al enkele jaren in de politieke communicatie. Door het onderzoek voor zijn boek Burge-
meester in de Groote Oorlog. De dagboeken van Gaëtan de Wouters d’Oplinter en Maria There-
sia Goethals (Rotselaar, 1914) stuitte hij op het fascinerende verhaal van de kasteelgijzeling.

9 7 8 9 0 5 9 0 8 9 2 7 3
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‘Oorlogen beschrijven is in de eerste plaats het leven van mensen tot leven brengen, 
mensen die door het lot op het verkeerde moment op de verkeerde plaats zijn. 
Pieter Serrien slaagt er wonderwel in om de nog levende getuigen hun verhaal te laten 
brengen.’ – Rudi Vranckx

‘Ik ben blij dat de herinnering behalve op piëteit ook gebouwd wordt op de solide grond 
van historisch onderzoek. Dit boek richt een monument op voor de vergeten slachtof-
fers.’ – Prof. Bruno De Wever

‘It is a pioneering study of the cost paid by local communities in the occupied coun-
tries, cought in the crossfire. This is a painful story, but one that ought to be told.’ 
– Prof. Richard Overy

lay-out brochure DF Zomer2017 11/6.indd   8 7/12/17   11:43



9 •  G E S C H I E D E N I S

Softcover
Formaat 17 x 24 cm – 416 p.

NUR 688
Prijs ca. € 24,99 

ISBN 978 90 5908 934 1
Verschijnt februari 2018

Tranen over Mortsel
DERDE EDITIE

Pieter Serrien

Tranen over Mortsel geeft een stem aan de laatste getuigen van het zwaarste 
bombardement ooit in België.

Op 5 april 1943 droppen Amerikaanse bommenwerpers hun ijzeren tranen boven Mortsel. 
Hun doelwit – de Duitse Erla-vliegtuigfabriek – wordt amper getroffen, terwijl de dicht-
bevolkte woonkern in de wijk Oude-God en een aantal scholen wel de volle laag krijgen. 
De trieste balans: 1259 vernielde of zwaar beschadigde woningen, 1342 gewonden en niet 
minder dan 936 doden, onder wie 209 kinderen. Het zwaarste bombardement ooit in België. 

Vijfenzeventig jaar later is de herdenking van de luchtaanval symbool geworden voor alle 
oorlogsslachtoffers. Deze derde editie van Tranen over Mortsel, die een nieuwe cover kreeg 
en in 2013 met tientallen extra getuigenissen aangevuld werd, bundelt bijzonder aangrij-
pende verhalen over het bombardement. 

Dit boek gaat niet over de grote oorlogspolitiek of militaire strategieën, maar vertelt het 
verhaal van de mensen die het meemaakten.

PIETER SERRIEN (°1985, Kontich) is historicus en specialist in mondelinge geschiedenis. 
Hij debuteerde met een eerste editie van Tranen over Mortsel in 2008, schreef het boek 
Oorlogsdagen (2013) over het leven onder bezetting tijdens WO I en startte met Zo was 
onze oorlog (2014) een uniek getuigenissenproject over WO II op. In Van onze jongens geen 
nieuws trad hij in de voetsporen van de jongens van ’40 en in Elke dag angst vertelde hij 
over de V-bommenterreur aan het einde van WO II. Hij houdt een blog bij over opmerkelij-
ke historische verhalen en trekt het land rond met lezingen.

Grootse 75-jarige herdenking gepland in Mortsel rond 5 april 2018
www.5april1943.be (online vanaf januari)

Brochure met historische wandeling langs 16 locaties beschikbaar

Een nieuwe lezing met gefilmde getuigenissen beschikbaar
www.pieterserrien.be
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1 1 •  G E S C H I E D E N I S

Hardcover
Formaat 19,5 x 25 cm – ca. 320 p.

NUR 694
Prijs ca. € 29,99 

ISBN 978 90 5908 498 8
Verschijnt maart 2018

Heiligen en tradities in Vlaanderen 
HERFST & WINTER

Hans Geybels (red.)

Ommegangen, Halloweentochten, kaarsenprocessies, Sint-Maartensstoeten, 
Sinterklaasfeesten, adventskransen, kerstmarkten, driekoningenzingen, car-
naval … Ook in de herfst en winter bruist Vlaanderen van de volkse tradities: 
meestal eeuwenoude gebruiken gebaseerd op lokale heiligenvereringen of soms 
ook recent geadopteerd.  

In Heiligen en tradities in Vlaanderen speuren tal van specialisten onder redactionele leiding 
van Hans Geybels naar de oorsprong en evolutie van de religieuze volkscultuur in Vlaanderen. 
• Welke heiligenfeesten en tradities staan er op de kalender tijdens de herfst en winter? 
• Hoe ontstond de adventskrans? 
• Vanwaar de huidige controverse rond Zwarte Piet? 
• Sinds wanneer groeide Kerstmis uit tot de complexe viering die we vandaag kennen? 
• Waarom wordt de populaire Sint-Antonius met een varken afgebeeld? 
• Vanwaar de traditie van het sterzingen? 
• Welke ‘devotionalia’ of gebruiksvoorwerpen spelen een centrale rol in het alledaagse geloof? 
• … 
  
Samen met het eerste deel over de lente en zomer, vormt dit boek een standaardwerk voor 
de verklaring van heiligenfeesten en tradities in Vlaanderen. Dankzij de meest recente 
wetenschappelijke inzichten maakt het komaf met de achterhaalde stelling dat veel van onze 
christelijke gebruiken teruggaan tot de Kelten of Germanen. 

HANS GEYBELS was woordvoerder van kardinaal Danneels. Hij doceert aan de Faculteit 
Theologie en Religiewetenschappen aan de KU Leuven en bestudeert de geschiedenis van 
de religieuze volkscultuur. 
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Eerste deel:
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1 3 •  G E S C H I E D E N I S

Softcover
Formaat 15 x 23 cm – ca. 224 p.

NUR 693
Prijs ca. € 24,99 

ISBN 978 90 5908 908 2
Verschijnt april 2018

De Marollen
EEN EEUWENOUD MISVERSTAND

Luc Surdiacourt

Wat begon als een eenvoudige voorbereiding van een gidswandeling door de 
Marollenwijk, mondde uit in zeven jaar archiefonderzoek en een boek dat 
een volledig nieuw licht werpt op de naam en de evolutie van de bekendste 
Brusselse volksbuurt.

De Marollen. Een eeuwenoud misverstand start met de wijdverspreide verklaring: de wijk 
ontleent zijn naam aan het klooster van de zusters Maricollen in wat toen Bovendael heette 
en nu de Montserratstraat. Maar al gauw ontdekte Luc Surdiacourt dat die uitleg helemaal 
niet kan kloppen. 
 
Hoe kwam de wijk dan wel aan de naam ‘Marollen’? Om daarop te antwoorden, gaat de 
auteur terug tot in de vijftiende eeuw. Aan de hand van geschreven bronnen en de eerste 
stadsplannen uit de zestiende eeuw schetst hij waar de kern van de Marollen zich precies 
situeerde en welk karakter die buurt had.
 
Vanwaar komt dan het algemeen aanvaarde misverstand dat er op die site een klooster 
stond? Wat was er dan wél in de zone die o.a. begrensd werd door de ‘Marolle straete’? De 
analyse van diverse – soms nauwelijks onderzochte – archiefstukken (belastingen, kadaster, 
koopakten …) lichten toe hoe de verwarring kon ontstaan.  
 
In een laatste deel komen we tot de werkelijke oorsprong van de naam ‘de Marollen’: een 
verrassende etymologie die ver verwijderd ligt van wat tot nu toe door zowat iedereen aan-
genomen werd.
 
LUC SURDIACOURT werkte na zijn studie TEW zijn hele loopbaan bij de VRT als hoofd 
productiefaciliteiten en later programmabewerking. Zijn levendige belangstelling voor ge-
schiedenis voert hem dikwijls naar bibliotheken en archieven en deed hem in 2005 ook de 
opleiding tot toeristische gids van Brussel volgen. Zo maakte hij onder meer een reeks van 
acht wandelingen ‘Kloosters in Brussel voor de Franse Revolutie’.
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Van dezelfde auteur als Meesters van de modder

Met uniek beeldmateriaal van topfotograaf Cor Vos
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1 5 •  G E S C H I E D E N I S

Hardcover
Formaat 22 x 27 cm – 224 p.

NUR 480
Prijs ca. € 29,95 

ISBN 978 90 5908 820 7
Verschijnt maart 2018

De massasprint
DE 50 BESTE SPRINTERS OOIT

Louis Bovée (auteur) & Cor Vos (fotograaf)

De massasprint is, naast de afdaling, het spannendste en meest tot de 
verbeelding sprekende onderdeel van de wielersport. 

Het aanzetten, duwen, wringen, elleboogstoten uitdelen, het elkaar met een snelheid van 
70 kilometer per uur proberen te passeren, gigantische risico’s nemen en ten val komen 
– het zorgt voor adembenemende taferelen.

In De massasprint vindt u een portret van de 50 beste sprinters ooit, met onder anderen 
Mark Cavendish, Peter Sagan, Robbie McEwen, Tom Boonen, Marcel Kittel, André Greipel 
en Dylan Groenewegen, overtuigend winnaar op de Champs-Elysées tijdens de Tour de 
France 2017. Maar ook: Jean-Paul Van Poppel, Rik Van Looy, Eddy Merckx, Freddy Maer-
tens, Stan Ockers en de Italiaanse ‘kanonnen’ Mario Cipollini en Alessandro Petacchi. 

Een aantal snelheidsduivels vertelt er zelf openhartig over. Hoe word je topsprinter? Welke 
psychische en fysieke eigenschappen spelen een belangrijke rol? Wat waren de meest histo-
rische sprints? De massasprint geeft het antwoord.

9 7 8 9 0 5 9 0 8 8 2 0 7
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‘De magistrale vertelkunst in Gekroonde hoofden wekt een verbijsterende intrige op-
nieuw tot leven. Dit waargebeurde verhaal fileert vlijmscherp de politieke en religieuze 
tegenstellingen in de 17e eeuw. In de stille kloosters, broeierige herbergen, weelderige 
kerken en statige paleizen stonden mensen van vlees en bloed tegenover elkaar. Seks, 
laster, diefstal of geweld, zij schuwden geen enkel middel in de voortdurende strijd om 
de macht. En nog het minst, de ketterij.’ – Rik Torfs 
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1 7 •  H I S T O R I S C H E  R O M A N

Softcover
Formaat 14 x 21,5 cm – 384 p.

NUR 301
Prijs ca. € 22,50 

ISBN 978 90 5908 922 8
Verschijnt februari 2018

Gekroonde hoofden
Jan Pauwels

De Zuidelijke Nederlanden, van 1604 tot 1659. Een conflict tussen de 
bisschop van Gent en het dubbelklooster van Maria Troon in Dendermonde 
loopt stevig uit de hand.

De machtige en schatrijke Antoon Triest, bisschop van Gent, reist per koets naar elke 
uithoek van zijn bisdom. Onvermoeibaar controleert hij pastoors en kloosterlingen, bouwt 
kerken en kapellen, geeft opdrachten aan beeldhouwers en schilders. Door zijn ijver blaast 
hij de kerk nieuw leven in. Hij is zowel de vriend van de aartshertogen als van het gewone 
volk, want hij schenkt zijn fortuin aan de armen en biedt hen voedsel en onderdak.

Wanneer Triest kwalijke geruchten over de levenswandel van de birgitinessen – de ‘ge-
kroonde hoofden’ – in een dubbelklooster van Dendermonde opvangt, arresteert hij kordaat 
enkele zusters en stuurt hij de paters definitief weg. Dan gebeurt wat iedereen onmogelijk 
acht: de zusters en paters komen in opstand tegen de populaire bisschop, de collega’s-
bisschoppen weigeren hun steun, de politieke overheid saboteert zijn acties, rellen breken 
uit in de stad en de pauselijke rechtbanken geven hem ongelijk.

Samen met Cornelis Ooms, zijn rechterhand, en Moeder Odilia, de nieuwe abdis van Maria 
Troon, bijt de bisschop zich vast in het onderzoek. Wat heeft zich precies afgespeeld achter 
de kloostermuren? Wie trekt echt aan de touwtjes van de opstand? Welke rol speelt het 
‘ketterse’ jansenisme? Waar komt die schimmige advocaat van de kloosterlingen vandaan? 

Terwijl de pest de kerkhoven vult en de protestanten en de Fransen het grondgebied bedrei-
gen, bekampen de machthebbers elkaar met intriges en gekonkel. Niet in hun eigen palei-
zen, maar op verplaatsing: in Maria Troon.

JAN PAUWELS doctoreerde als germanist en is verbonden aan de Koninklijke Bibliotheek. 
Sinds tien jaar is hij woordvoerder van de christendemocraten in de Wetstraat (Etienne 
Schouppe, Servais Verherstraeten, Joke Schauvliege). In zijn vrije tijd schrijft hij voor het 
plezier.
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Van het einde tot het begin een waargebeurd verhaal
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Een spannende pageturner tegen de achtergrond 
van het 19e-eeuwse Lier
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1 9 •  H I S T O R I S C H E  R O M A N

Softcover
Formaat 14 x 21,5 cm – ca. 384 p.

NUR 301
Prijs ca. € 22,50 

ISBN 978 90 5908 932 7
Verschijnt april 2018

Vingervlug
Lydia Verbeeck

Net zoals in De kleurendief staat opnieuw het gezin van Michael Van Es, 
kleurmeester van het katoenverwerkend bedrijf De Heyder, centraal. Dit keer is 
het geen diefstal die voor de nodige ophef zorgt, maar net het omgekeerde: bij 
sommige mensen wordt vingervlug een botje in hun kledij of bezittingen gestopt. 

Najaar 1813. Napoleon heeft een belangrijke veldslag nabij Leipzig verloren en vlucht naar 
Frankrijk. Franse beambten, gendarmes, soldaten en handelaars volgen in zijn spoor. Ook 
de stad Lier krijgt een stoet Franse vluchtelingen te verwerken, gevolgd door bevrijders van 
allerlei pluimage.
 
In de verwarde, uitgelaten sfeer van die dagen vindt bijgeloof een goede voedingsbodem 
en al snel krijgen die botjes de reputatie ‘geluksbotjes’ te zijn. Wie er een heeft ontvangen, 
voelt zich uitverkoren, want men veronderstelt dat de gever niet in het wild geluk rondstrooit 
maar strenge maatstaven hanteert. 

Sofia, de echtgenote van Michael Van Es, is een van de gelukkigen. Tot ergernis van 
Michael gelooft zij er vast in dat het geluksbotje zal helpen om haar dochter en schoonzoon 
die in Schotland verblijven, veilig terug naar Lier te halen. 

Nu de Franse gendarmes weg zijn, moeten nieuwe politiediensten zich organiseren. Dat ver-
loopt zo moeizaam dat een verdwijning van twee pasgeboren kinderen te weinig aandacht 
krijgt. De zaak wordt zelfs onder de mat geveegd wanneer men vreest dat een groep bevrij-
ders, de kozakken, er de hand in heeft gehad.

Michael is de enige die de link legt tussen de verdwijningen van de kinderen en de zogenaam-
de geluksbotjes. Als hij er achteraan wil gaan, slorpt de ververij echter zijn aandacht op. Van 
de ene dag op de andere valt de verkoop volledig stil en moet hij ververs en drukkers ontslaan. 

Terwijl hij zich inzet om het bedrijf te redden, is er een derde pasgeborene die dreigt gesto-
len te worden. Kan de kleurmeester het beletten en het mysterie van de botjes oplossen?

LYDIA VERBEECK (1948) is een ervaren schrijfster die al meer dan 20 jeugdboeken, his-
torische thrillers, misdaadromans en historische romans publiceerde. Haar vertelkunst kwam 
goed van pas als onderwijzeres en ontwikkelde ze verder als scenariste voor radio en televisie. 
Als stadgids in Lier weet ze de historische setting heel treffend tot leven te roepen.
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2 1 •  V E R D I E P I N G

Softcover
Formaat 14 x 21,5 cm – 208 p.

NUR 301
Prijs ca. € 19,99 

ISBN 978 90 5908 921 1
Verschijnt januari 2018

Vergeten verdriet
Eline Trenson

Beeld je in: je hebt een droom van een dochter maar wanneer ze vijf is, slaat 
het noodlot toe. Het ondenkbare gebeurt. Je kind sterft aan een hartkwaal en 
jij blijft verweesd achter. Hoe ga je om met zo’n immens verdriet?

In Vergeten verdriet is de ik-verteller pas als oude man in staat om het verlies van zijn 
dochtertje onder ogen te zien en de herinneringen aan haar toe te laten. Na het overlijden 
van zijn vrouw zet hij zich aan het schrijven in een poging om haar nagedachtenis levend te 
houden. Zijn innerlijke monoloog start als een rauwe weerslag van pijn en onmacht, maar 
gaandeweg ontdekt hij hoe bevrijdend het herinneren werkt.

ELINE TRENSON is klinisch psycholoog en psychotherapeute. Ze coördineert en organi-
seert de permanente vorming psychoanalytische therapie aan de Universiteit Gent en werkt 
mee aan wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast richtte ze ook De Spreekkamer op, een 
centrum voor Psychotherapie te Evergem, waar ze werkt met jongeren, (jong)volwassenen en 
ouderen.

‘Het is duidelijk dat er aan de basis van dit boek een combinatie ligt zowel van een 
ervaring in de eigen omgeving als van een diep inzicht in de menselijke psychologie. 
De opbouw van het verhaal zit goed, de schrijfster geeft de emoties zeer geloofwaar-
dig weer, taal en stijl vloeien. Mijn besluit is duidelijk: dit is een debuutroman die 
niemand onberoerd laat.’ – Paul Verhaeghe
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‘Wajih Rayyan is behalve een meeslepende verteller ook een geïnformeerde 
auteur die door zijn afkomst en zijn levensverhaal een brug kan slaan tussen 
westerse denkbeelden en vooroordelen en de complexe wereld van het Midden-
Oosten. Hij is vooral een bewogen schrijver met een groot hart voor de mens.’ 
– Prof. dr. Bart Philipsen (KU Leuven, bestuurder departement literatuurwetenschap)
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2 3 •  V E R D I E P I N G

Softcover
Formaat 14 x 21,5 cm – ca. 144 p.

NUR 301
Prijs ca. € 17,99 

ISBN 978 90 5908 919 8
Verschijnt februari 2018

Leila
Wajih Rayyan

In Leila vertelt een Arabisch-Afrikaanse vrouw hoe ze opgroeide in het oosten 
van Afrika en uiteindelijk als vluchtelinge in België belandde. Het personage 
is fictief, maar haar hallucinante verhaal is gebaseerd op reële getuigenissen 
van immigranten die de Jordaans-Belgische auteur, Wajih Rayyan, in zijn 
cursussen Maatschappelijke Oriëntatie ontmoette.

Leila is geboren in een Afrikaans land aan de Rode Zee. Haar vader heeft ze nooit ge-
kend en haar moeder wordt verkocht aan een emir. Zo komt Leila onder de hoede van haar 
grootouders, haar tante Aisha en een onderwijzeres, Malika. In een samenleving die door 
mannen gedomineerd wordt en een regio die door gewapende conflicten tussen vijandige 
groepen verscheurd wordt, zijn er heel wat problemen die Leila’s geluk overschaduwen: 
vrouwenbesnijdenis, mensenhandel, het leven in een harem, mishandeling, ontvoering en 
sektarisch geweld. Toch blijft Leila zich telkens een weg zoeken om aan de onderdrukking 
te ontsnappen en als goed opgeleide vrouw te strijden voor een meer gelijkwaardige behan-
deling tussen man en vrouw. Tot ze vanwege die strijd haar leven bedreigd ziet en uitwijkt 
naar Europa in de hoop op een beter leven.

Haar schokkende getuigenis voert ons mee in een wereld waar tederheid en geweld, haat 
en liefde, moedeloosheid en volharding naadloos in elkaar overgaan. Leila’s verhaal getuigt 
van veel levenskracht en een diep verlangen naar een respectvolle samenleving. 

WAJIH RAYYAN immigreerde in 1967 als 18-jarige van Jordanië naar België. Hij werkte 
eerst verschillende jaren als arbeider en besliste daarna om te gaan studeren als werkstu-
dent aan de UCL, waar hij in 1989 zijn doctoraat behaalde in de microbiologie en de mole-
culaire genetica. Na zijn pensionering maakt hij als leerkracht Maatschappelijke Oriëntatie 
nieuwkomers wegwijs in de Belgische samenleving. In zijn eerste roman De Jordanie en 
Flandre (L’Harmattan, 2010) doet hij het relaas van zijn leven als migrant. 
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