
ARABISCHE
      NACHTEN

Met een boek of een film
trekken we de Arabische nacht 
in. Een sprookje of ontluisteren-
de realiteit, aan jou de keuze.
De informatieve boeken vind je 
terug via het nummer, ze staan 
oplopend in deze lijst. De romans 
staan alfabetisch gerangschikt, 
op familienaam van de auteur.

“Literatuur oordeelt niet, 
literatuur biedt  
een tweede kans”
David Grossman
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Informatief

Bid, vecht en heers: regeren in overeen-
stemming met Allahs wet ter hervorming 
van de herder en de kudde (217.3)

Vertaling van het standaardwerk van de isla-
mitische denker en jurist Taqi al-Din Aimad 
Ibn Taymiyya (1263-1328) met een uitleg van 
wet- en regelgeving voor een maatschappij 
volgens de richtlijnen van de Koran en de 
Soenna’s.

RUDI VRANCKX 
Harde tijden: voorbij het Kalifaat: een 
wereld van angst en woede (330.91)

Journalistieke reportage over de afbrokke-
ling van het kalifaat van Islamitische Staat 
in 2016, de terugkeer van de jihadi’s en de 
aanpak in en door westerse landen.

Wij zijn Peshmerga’s van vader op zoon
(Irak 337)

Persoonlijk verslag van een Koerdische 
vrijheidsstrijder, nu vertegenwoordiger 
van de Patriottische Unie van Koerdistan in 
het Europees Parlement, en zijn zoon, een 
onderzoeksjournalist. Over hun inzet voor 
een onafhankelijk Koerdistan.

Traces of survival: drawings of refugees in 
Iraq selected by Ai Weiwei (Irak 737.9)

Dit boek bevat 350 tekeningen gemaakt door 
vluchtelingen in kampen in Irak als gevolg van de 
ISIS terreur. 80 tekeningen werden geselecteerd 
door Ai Weiwei en tentoongesteld in het Iraaks 
paviljoen op de Biënnale van Venetië. 
 

CHAMS EDDINE ZAOUGUI 
Dictators: een Arabische 
geschiedenis
(929.1)

Studie naar de achtergronden van de Arabische 
Lente en de gevolgen van deze volksopstanden in 
de diverse Arabische landen.

Historiek

Chams Eddine Zaougui (1978) heeft arabistiek gestudeerd in Gent 
en Caïro. Met een vlijmscherpe blik en een heldere pen analyseert 
hij het politieke leven in de Arabische wereld. Zijn boeiende stuk-
ken - altijd voorbij het cliché en hokjesdenken - zijn te lezen in  
‘De Standaard’, ‘Knack’, ‘NRC Handelsblad’, ‘de Volkskrant’,  
‘De Groene Amsterdammer’ en ‘The New York Times’. 
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Interview Rudi Vranckx

RUDI VRANCKX
over zijn bewogen reisverleden

‘Reizen ondernemen, met name vreemde 
landen bezoeken om kennis op te doen of 
voor het genoegen.’ Dat is volgens Van 
Dale een van de doelen van reizen. We 
zouden de deskundigheid van de woor-
denboekredacteurs niet in twijfel durven 
trekken, maar volgens ons zijn ze toch 
twee reisdoelen vergeten: om te werken 
én om anderen kennis bij te brengen. Laat 
dat net twee activiteiten zijn die perfect bij 
onze interviewgast passen: Rudi Vranckx, 
VRT-reporter van - letterlijk - vele oorlogen.

Tekst: François Cauliez - Foto’s: Marc Wallican

We ontmoeten elkaar in Barboek in Leuven op een dag 
dat de actualiteit roet in het eten dreigt te gooien. In  
Luik schiet een geradicaliseerde gedetineerde tijdens 
zijn penitentiair verlof drie mensen dood. Nog voor we 
met het interview beginnen, belt Rudi met de redactie 
van De Afspraak. Zij willen weten wat zijn visie op de 
feiten is. Later die dag zal hij die mening met rust en 
nuance in de studio uit de doeken doen.

SPLINTERBOM

En zo is Rudi’s werk nooit veraf. Wat ons bij onze eerste 
vraag brengt. Ziet hij zijn verplaatsingen voor het werk 
als reizen of als werk? Rudi: “Het is begonnen als reizen. 
Zodra je te veel naar dezelfde plaats gaat, wordt het 
werk. Maar voor mij persoonlijk was de eerste insteek 
reizen, vreemde plekken zien. Laat me er iets bij vertel-
len: op een bepaald moment – tijdens de Intifada – rij 
ik door dat Bijbelse landschap in Israël en roept dat 
beelden bij me op. Of in Jordanië, waar Mozes gestaan 
heeft. Hoe vreemd het ook mag klinken, bij mij roept 
dat dan tussen het werk door soms toch een gevoel van 
intensiteit op, van geluk zelfs. Zo van ‘kijk, ik rij hier rond 
in het landschap waar twee- of drieduizend jaar geleden 
dit of dat gebeurd is. Als ik voor het werk weg ben, ga ik 
ook altijd proberen te weten te komen hoe een en ander 
in elkaar zit. Ik heb geschiedenis gestudeerd en ik ben 
altijd wel gefascineerd geweest door de cultuur die aan 
de basis ligt van een conflict. Ik heb een heleboel repor-
tages tussendoor gedraaid, bijvoorbeeld over vernield 
erfgoed, over die oude beschavingen die verdwijnen 
of die kapotgeslagen of verkocht worden. Of neem het 
concept beeldenstorm, wat we hier ook gekend hebben: 
wat betekent dat in Noord-Irak, of in IS-gebied? Dus in 
dat opzicht is het voor mij inderdaad ook een stuk ont-
dekken. En als je er al vaker komt, is het niet ontdekken 
in de breedte, geografisch, maar in lagen, in de diepte. 
Voor mij is dat het meest fascinerende.

Wat me ook nog altijd fascineert: die vierkante kilome-
ter in Jeruzalem, de oude stad. Dat gebied is eigenlijk 
een religieus-culturele atoombom, een splinterbom bij 
manier van spreken. Op die vierkante kilometer spelen 
zich duizenden lagen af en afhankelijk van in welke laag 

je zit van de geschiedenis, heeft de ene of de andere 
gelijk. Ik heb drie maand in Israël gewoond in de jaren 
’90, een periode met veel aanslagen, na de moord op 
Rabin (eerste minister Ytzhak Rabin, nvdr). Vroeger was 
ik het liefst in Jeruzalem maar toen ik er drie-vier maan-
den ging wonen en studeren, wou ik eigenlijk in Tel Aviv 
zitten. Jeruzalem was té beklemmend, te intens. Je kunt 
daar bijna niet vrijblijvend rondlopen, vond ik. Tel Aviv 
was de blik op de zee, dat was iets helemaal anders. 
Voor mij is dat dus ontdekken. Is dat werken? Voor mij 
moet wat je doet ook een deel passie zijn.”

TER PLAATSE

We kennen Rudi Vranckx als de man die we ofwel ter 
plaatse in een brandhaard in het Midden-Oosten zien, 
ofwel in de nieuwsstudio’s om duiding te geven.  
We willen weten of hij niet liever vaste correspondent 
was geweest. “In het begin heb ik daar aan gedacht,” 
vertelt hij, “maar toen was dat systeem nog niet echt 
ingeburgerd op de VRT. Er was toen één correspondent 
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in Rusland en de toenmalige baas wou er een in China 
en het Verre Oosten. En dat zou ik toen geweest zijn. 
In het begin dacht ik ‘daar ligt een mogelijkheid’, maar 
uiteindelijk is het niet doorgegaan. Weet je, voor mijn 
job, zowel voor televisie als voor radio, vind ik dat je 
ter plaatse moet kunnen zijn. Je moet beelden kunnen 
tonen en dat kan niet vanuit een appartementje, een 
hotel of een nieuwsstudio. Je moet dus naar daar kunnen 
reizen en dan vind ik dat ik dat net zo goed kan vanuit 
Brussel. Als je correspondent bent, word je vernauwd tot 
die ene plek. Wat ik kon doen, is al die relevante plekken 
bezoeken en verslaan. En dat boeit mij ook.”

Rotzakken aan check-points

Het kan niet anders dan dat zo’n intense manier van 
werken en leven een impact heeft. Dat blijkt ook wan-
neer we van hem willen weten welk soort reiziger hij is, 
los van het werk dan. “Dat is door de jaren heen veran-

derd”, verklapt hij ons. “Vroeger was ik een reiziger die 
in de zomer een of twee maanden door Europa trok met 
een Interrail-ticket. Of ik kocht een vliegtuigticket naar 
Indonesië en ik stopte onderweg op verschillende plaat-
sen en daar trok ik dan rond, meestal met vrienden. Dat 
was het soort reiziger dat ik was. Met de rugzak en weg. 
Nu ben ik een ander soort reiziger geworden. Soms ben 
ik moe. Ik moet voortdurend dingen regelen, altijd maar 
wroeten en wringen om dingen geregeld te krijgen, om 
erdoor te geraken, tegengehouden te worden, gepest te 
worden door allerlei rotzakken aan check-points. Als ik 
nu ergens naartoe ga, wil ik geen gedoe. Ik zal nooit naar 
een all-in op vakantie gaan, maar ik wil ergens toekomen 
en rust hebben… Er zijn tijden geweest dat ik het zelfs 
niet kon opbrengen om te gaan vragen of er een kamer 
vrij was. Omdat ik het gewoon niet meer kon, ik wou niet 
meer, laat me in godsnaam gerust, ik wil het niet. (lacht) 
Maar dat waren heel intense periodes. Het is nu nog 
intens, maar op de een of andere manier beheers ik het 
beter.”

Thriller voor het slapengaan

Het is geen toeval dat we in Barboek hebben afgespro-
ken, een café en boekenwinkel in één. Rudi Vranckx is 
een fervent lezer, ook op reis. En ook tijdens zijn reizen 
voor het werk. “Ik moet altijd bezig zijn in een fictieboek 
en in een non-fictieboek, altijd. Voor zover ik me kan 
herinneren, is dat al heel m’n leven zo geweest. Qua 
fictie, lees ik vooral thrillerverhalen, om in te slapen  
’s avonds. Ook als ik ergens in een oorlog ben. Dan lees 
ik ‘s avonds een hoofdstuk in een detectiveverhaal en ik 
slaap meteen. Dat is eigenlijk contradictorisch want je 

zou van de spanning de slaap net niet kunnen vatten. 
En tegelijk lees ik ook een non-fictieverhaal omdat dat 
me fascineert. Je kunt daar zoveel uit leren over de 
wereld. Een dag zonder nieuw idee, zonder dat ik iets 
nieuws geleerd heb, is voor mij een verloren dag. En dat 
is nu al een jaar of veertig zo. Ik moet telkens weer iets 
nieuws leren, een inzicht dat ik nog niet had of iets dat 
ik totaal niet kende. Maar het heeft wel altijd op een 
of andere manier te maken met de dingen waar ik mee 
bezig ben. Vaak is dat ook wel geschiedenis. Ik ben nu 
een boek aan het lezen over de vroege middeleeuwen. 
Dat is een periode die me fascineert: overgangs- 
periodes waarin van alles verandert en waar van buitenaf 
op neergekeken wordt, zo van ‘men heeft niet door dat er 
van alles aan het veranderen is’. Ik kijk ook naar fictie-
reeksen op Netflix, zoals Last Kingdom, over de vroege 
kerstening van Engeland. Dan besef ik dat ik die periode 
niet ken en dan wil ik daar meer over weten. De val van 
het Romeinse Rijk is fascinerend, de volksverhuizingen 
zijn dat, maar ook de Arabische opstanden nu, want dat 
zijn ook periodes van verandering. Er zijn mechanismen 
die dezelfde zijn en dat is interessant om te zien. Ik kan 
alleen maar mijn geest prikkelen door lichtjes out of the 
box dat soort dingen te gaan lezen. Want als ik alleen 
maar over nu zou lezen, dan zouden veel van die dingen 
mij niet zoveel nieuws leren omdat ik er zelf middenin zit.”

Dit is een stuk uit het interview verschenen op
https://www.goodbye.be/blog/interview-rudi-vranckx-over-zijn-
bewogen-reisverleden
Copyright © 2020 Goodbye. alle rechten voorbehouden.
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Informatief

MARK HEIRMAN
Het Arabische kruitvat: op zoek naar de 
Arabische wortels van het islamitische 
geweld (929.1) 

Cultuurhistorisch overzicht van ontwikkelin-
gen in de 22 lidstaten van de Arabische Liga, 
de relatie met de islam en de haat-liefde- 
verhouding met het Westen.
 

MICHAEL LÜDERS
Wie wind zaait: wat de Westerse politiek 
in het Midden-Oosten aanricht (929.1)

Kritische beschouwing van de westerse po-
litiek in het Midden-Oosten en de gevolgen 
daarvan voor de Arabische bevolking.

ANDREW HUSSEY 
De Franse intifada: de lange oorlog tussen 
Frankrijk en zijn Arabieren (Frankrijk 949)

Historische achtergronden van de ‘Franse 
Intifada’: een op wraakgevoelens gebaseerde 
gewelddadige strijd tegen het land waar ze 
wonen door allochtonen van Arabische afkomst, 
waarvan de oorsprong in het koloniale verleden 
moet worden gezocht.

MARK BLAISSE
De Saoedi’s: de ongewisse toekomst van 
een machtige oliestaat (Saoudi-Arabië 992)

Schets van de tegenwoordige maatschappelijke, 
politieke en economische situatie in Saudi- 
Arabië in de vorm van korte artikelen.

Economie
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MOHAMMED AL SAMAWI
De vossenjacht

Waargebeurd verhaal van een vredesactivist 
die moet vluchten uit het streng islamitische 
en door burgeroorlog verscheurde Jemen met 
hulp van buiten.

RACHID BENZINE
Nour, waarom zag ik het niet aankomen?

De briefwisseling tussen een vader en zijn 
dochter die naar het kalifaat in Irak is vertrok-
ken.

SORJ CHALANDON
De vierde wand

Een regisseur pobeert met een theaterproject 
in Libanon in de jaren ‘80 de strijdende  
partijen bij elkaar te brengen.

JACK COUGHLIN
Zuiver schot

Terwijl Kyle Swanson met zijn eenheid een aanval 
uitvoert op een groep talibanstrijders over de grens 
in Pakistan, wordt in Schotland een raketaanval 
gepleegd op een kasteel waar een belangrijke bijeen-
komst is om de vrede tussen Israël en Saudi-Arabië te 
tekenen. Het gevolg is grote onrust op het wereld- 
toneel. Swanson voorkomt een tweede aanval en 
wordt ingeschakeld om de dreigingen het hoofd te 
bieden. Lees ook de andere romans in de Sniper-reeks.

DAVE EGGERS
De monnik van Mokka

Een jonge Amerikaan met Jemenitische wortels die 
Jemenitische koffiebonen importeert om zo de boeren 
in Jemen te helpen, komt bij een werkbezoek in 2015 
in de Jemenitische burgeroorlog terecht.

Romans

Kalifaat

Kalifaat
Een kalifaat is een staat die geregeerd wordt door een kalief, dat wil zeg-
gen een opvolger van de islamitische profeet Mohammed. Met de benaming 
kalifaat (derhalve te vertalen als “opvolgerschap”) eist een staat zodoende 
rechtstreeks de politieke erfenis van Mohammed op, en staat daarmee in 
rang boven een sultanaat en een emiraat. Vrijwel altijd beweert de heersende  
dynastie van een kalifaat dan ook af te stammen van Mohammed, in het  
bijzonder van zijn dochter Fatima Zahra. Ook symboliseert een kalifaat de 
eenheid van de Oemma, al is dit sinds de val van Damascus in 750 al niet meer 
feitelijk het geval geweest. 
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MATHIAS ENARD 
Kompas

Franz Ritter heeft een ziekte onder de leden en ligt 
daar letterlijk wakker van. Tijdens een slapeloze 
nacht denkt de Weense musicoloog terug aan zijn 
twee grote liefdes: de Oriënt en Sarah, allebei even 
exuberant en ongrijpbaar. 
Zie ook f ENARD; Boussole.
 

SHERKO FATAH
In andermans handen

Twee mannen, die ontvoerd zijn in Irak, vertellen 
elkaar herinneringen en verhalen waarbij de ethische 
problemen van de Arabische en de Westerse maat-
schappij voor het voetlicht komen.

DAVID GROSSMAN 
Komt een paard de kroeg binnen

De voorstelling van een Israëlische stand-upcome-
dian, die wordt gadegeslagen door een gepensio-
neerde rechter met wie hij ooit bevriend was, gaat 
over in het persoonlijke verhaal over een traumati-
sche jeugdervaring, wat de rechter confronteert met 
zijn verraad van hun vriendschap. 
Zie ook: e GROSSMAN; A horse walks into a bar. 
Lees ook: GROSSMAN; Een vrouw op de vlucht voor 
een bericht.

OMAR ROBERT HAMILTON
De stad wint altijd

In de straten van Caïro wijzigt een heftige opstand 
de loop van de geschiedenis. Mariam en Khalil, 
twee jonge activisten, worden meegesleept in het 
politieke vuur. Hun leven zal nooit meer hetzelfde 
zijn.

TERRY HAYES
Ik ben pelgrim

Een Amerikaanse ex-spion krijgt opdracht op zoek 
te gaan naar de man die zich op Saudi-Arabië wil 
wreken door hun bevriende natie, de Verenigde 
Staten, te vernietigen met een chemisch wapen.

Romans

David Grossman, is een Israëlisch (Hebreeuws) 
schrijver van kinderboeken, romans en essays.  
Grossman staat bekend als vredesactivist, is kritisch over de Israëlische strijd met 
de Palestijnen, verloor een zoon in de Libanese oorlog. Grossmans romans kennen 
veelal een complexe structuur en behandelen typisch Joods-Israëlische thema’s 
als de Holocaust en de Palestijnse kwestie. Hij raakt pijnlijke onderwerpen aan, op 
een vaak uiterst confronterende manier. Grossman werkt en woont met zijn gezin 
in Jeruzalem.
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TOM HILLENBRAND
De koffiedief

Een jonge Engelsman wordt eind 17e eeuw gedwongen 
door de VOC om voor hen koffieplanten te stelen uit 
het door de Turken bewaakte Arabië en stelt daar een 
getalenteerd team voor samen.

PIERRE JARAWAN
De zoon van de verhalenverteller

De zoon van een uit Libanon gevlucht echtpaar loopt 
een trauma op als de vader het gezin ogenschijnlijk 
zonder reden in de steek laat. Als jongvolwassene 
probeert hij het geheim van zijn vader in Libanon te 
ontrafelen. De auteur verbindt de zoektocht naar de 
vader met de jongste geschiedenis van Libanon,  
zoals de burgeroorlog, de Israëlische invasie en de 
cederrevolutie.
 

HEDI KADDOUR
De oppermachtigen

In 1922 komt een Amerikaanse filmploeg aan in 
Noord-Afrika. Ze worden met argwaan bekeken door 
zowel de autochtone bevolking als door de Franse 
koloniale bezetters. 

Zie ook: f KADDOUR; Les prépondérants.

SAYED KASHUA
Wijzigingen bijhouden

Het bericht dat zijn vader ziek is, brengt bij een naar  
Amerika geëmigreerde Palestijnse schrijver herinneringen 
naar boven over zijn jeugd en de redenen voor zijn vertrek.

HILARY MANTEL
Acht maanden in de Gazastraat

Als een Engelse cartografe en haar man voor zijn werk 
in de jaren ‘80 naar Djedda verhuizen, worden ze daar 
geconfronteerd met de tegenstellingen tussen de wes-
terse en de Arabische wereld. Deze roman is deels geïn-
spireerd op haar eigen ervaringen in Saudi-Arabië.

Romans

Hilary Mantel  In 1974 begon ze te schrijven aan een roman over de 
Franse Revolutie, die pas jaren later zou worden uitgegeven onder de titel ‘A Place 
of Greater Safety’ (Een veiliger oord). In 1977 verhuisden Mantel en haar man naar 
Botswana waar ze vijf jaar hebben gewoond. Het echtpaar heeft ook vier jaar in 
Jeddah, Saudi-Arabië gewoond. Over deze periode heeft Mantel memoires gepubli-
ceerd in de London Review of Books, alsook de roman ‘Eight Months on Ghazzah 
Street’ (1988). Later heeft ze gezegd dat het vertrek uit Jeddah de gelukkigste dag 
van haar leven was. Na haar terugkeer in Engeland was ze filmcriticus bij The Spec-
tator (van 1987 tot 1991), en recensent voor verschillende kranten en tijdschriften 
in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten.

Populaire schrijfster
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Autobiografisch

Nadia Murad Basee (Kocho, 1993) is een Jezidisch mensenrechten- 
activiste. Sinds 16 september 2016 is zij de eerste goodwill- 
ambassadrice van de Verenigde Naties voor de Waardigheid van de 
Slachtoffers van Mensenhandel. In 2016 ontving ze van de Raad van 
Europa de Václav Havelprijs voor mensenrechten en de Sacharovprijs 
van de Europese Unie. In 2018 kreeg ze de Nobelprijs voor de Vrede, 
samen met de Congolese arts Denis Mukwege. Zij werden erkend voor 
hun inspanningen om een eind te maken aan het gebruik van  
seksueel geweld als oorlogswapen.

KYLE MILLS
Enemy of the state

Na 9/11 sluiten de VS een geheim akkoord met  
Saudi-Arabië: in ruil voor het verzwijgen van hun 
betrokkenheid bij de aanslagen zullen zij de 
olietoevoer in stand houden. Maar in de entourage 
van de koning zijn krachten aan het werk die de 
banden met IS versterken. 

NADIA MURAD
Ik zal de laatste zijn: mijn strijd tegen de 
Islamitische Staat

Nadia Murad, een jezidi-meisje uit Irak, vertelt  
haar schrijnende verhaal over mishandeling, 
verkrachting en de dood van haar zes broers,  
moeder en bijna alle jezidi-mannen uit haar dorp 
door ISIS-strijders.

ALISON PICK
Vreemdelingen met dezelfde droom

Een groep jonge zionisten, uit Oost-Europa 
gevlucht voor pogroms, sticht in Palestina een 
nieuwe kibboets waar ze een ideale samenleving 
willen opbouwen, maar de werkelijkheid is weer-
barstig.

DORIT RABINYAN
Grensleven

Een Israëlische vrouw uit Tel Aviv krijgt in New 
York een relatie met een Arabische man uit 
Hebron, maar beiden weten dat hun relatie alleen 
in het buitenland kan bestaan.

AHMED SAADAWI
Frankenstein in Bagdad

Tijdens de nasleep van de Amerikaanse invasie 
in Irak naait een voddenman lichaamsdelen van 
gestorven mensen aan elkaar en creëert zo een 
monster dat voor veel onrust zorgt.

Romans
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GAEA SCHOETERS EN TRUI HANOULLE
Meisjes, moslims & motoren: 2 vrouwen,  
2 motoren, 9 moslimlanden, 30000 kilometer

Journaliste Gaea Schoeters en grafisch vormgeef-
ster Trui Hanoulle treden per motor in de voet-
sporen van hun Zwitserse idolen (Annemarie 
Schwarzenbach en Ella Maillart) die in 1939 in 
een Ford naar Afghanistan reden. 

NICHOLAS SPARKS
De gelukkige

Oud-marinier Logan Thibault heeft driemaal in Irak 
gediend. Hij is ervan overtuigd dat een gevonden 
foto van een onbekende vrouw die hij altijd bij zich 
draagt hem in deze oorlog heeft beschermd. 
Na zijn diensttijd gaat hij te voet van Colorado naar 
Hampton in North Carolina om haar te zoeken.

RONEN STEINKE
De moslim en het joodse meisje:  
de geschiedenis van een redding in Berlijn

Egyptenaar Mohammed Helmy, een Berlijnse huis-
arts, helpt de joodse Anna Boros. Zij ‘duikt onder’ 
door zich voor te doen als het Arabische nichtje 
van Helmy en werkt in zijn praktijk, onder de ogen 
van de Gestapo. 

BART STOUTEN
Het huilt voor jou

Syrië 2012. Het conflict van de Arabische Lente 
breidt stilaan uit. Borg, die online de jonge artis-
tieke dokter Tewfik leerde kennen, waagt het om 
een bezoek te brengen aan de bedreigde regio. Hij 
komt terecht in de coulissen van de oorlog, waar 
het dagelijkse leven zich ondanks alles probeert te 
handhaven. 

JORIS TULKENS
Nicolaes Cleynaerts: christenhond tussen 
moslims

Beschrijving van het leven van de 16e eeuwse 
Vlaamse theoloog Nicolaes Cleynaerts, die 
Latijn, Grieks, Hebreeuws en Arabisch kende 
en probeerde moslims en christenen dichter bij 
elkaar te brengen, maar uiteindelijk door beide 
godsdiensten verketterd werd.
 

Het verhaal van Aladdin en de wonderlamp

Bewerking van de vertelling uit de sprookjes 
van Duizend en één nacht, aangevuld met de 
geschiedenis van het ontstaan van het verhaal 
van Aladdin.

NICO  WALKER 
Cherry

Een jonge Amerikaanse soldaat ontspoort volle-
dig na zijn uitzending naar Irak.

MAARTEN ZEEGERS 
Ik was een van hen: drie jaar undercover 
onder moslims

Verslag van een arabist die moslim werd en enige 
jaren woonde in het Haagse Transvaalkwartier en 
de Schilderswijk om de islamitische samenleving 
daar van binnenuit te bestuderen. 


