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Made in Europe Oct 08 2020 De Griekse tragedie, de Russische roman, de Italiaanse cinema en de Duitse
Romantiek; Bach, Monty Python, Chanel en Brancusi - Europa is meer dan crisis in de eurozone en
regelzucht vanuit Brussel. Wat bindt Europa werkelijk? Welke culturele verworvenheden zijn typisch
Europees en maken de Europeaan trots? In Made in Europe verdiept Pieter Steinz zich in het culturele DNA
van ons continent. Aan de hand van 104 essays-in-pilvorm en evenzovele kleine 'vignetten' maakt hij een
rondreis langs de belangrijkste halteplaatsen van de Europese cultuur; van de Ierse manuscripttraditie tot
de Roemeense Draculamythe en van de mazurka's uit Polen tot de bruggen van Calatrava. Het resultaat is
een culturele reisgids en een Europese kunstgeschiedenis ineen. 'Een heel, heel bijzonder boek.' Tommy
Wieringa 'Een Greatest Hits van dingen die ons troosten en verbinden.' Jet Bussemaker 'Opvallend is de
puntigheid waarmee Steinz in zijn mini-essays razendsnel tot de essentie komt. [...] een feest om te lezen.'
Dirk Leyman 'Dit boek heb ik ver-slón-dén. [...] Een helder, slim, intelligent mozaïek.' Matthijs van
Nieuwkerk 'Rijke en unieke caleidoscoop van ons continent.' Geert Mak 'Het enthousiasme van de auteur
[...] spat van elke pagina.' Thierry Baudet 'Het sterke en onderscheidende van Steinz in Made in Europe is
dat hij een netwerk van cultuur laat ontstaan.' Carel Peeters 'Made in Europe laat zien hoe cultuur werkt,
een complex en oneindig web van kruisbestuivingen, een proces van wederzijdse bevliegingen en
inspiratie.' Bas Heijne 'Het is de cultuur van Europa, uitgewaaierd over de wereld, tot leven gebracht en
geordend zoals ze in het hoofd van een ware liefhebber staan.' Robbert Dijkgraaf 'Een indrukwekkende
rondgang, helder en vaardig geschreven, tjokvol treffende analogieën.' Hans Cottyn 'Pieter Steinz heeft de
essentie van Europa in een boek gestopt. [...] Niet het Europa van Brussel, maar het Europa van de
mensen.' Frans Timmermans
La Batalla Está Aquí! Aug 18 2021
Historie der verbasteringen van het christendom Sep 18 2021
Chileense nocturne Jan 11 2021 Een conservatieve Chileense priester en literair criticus wordt in een
schijnbaar dodelijk koortsdelirium gekweld door pijnlijke herinneringen en merkwaardige hallucinaties.
De schimmen Dec 10 2020 Buenos Aires, de laatste dag van het jaar. De toekomstige bewoners van een
flatgebouw in aanbouw komen een kijkje nemen terwijl de bouwvakkers nog volop aan het werk zijn. In de
conciërgewoning heeft de nachtwaker met zijn gezin al zijn intrek genomen. Het bouwstof heeft echter ook
een aantal ongewone bewoners van de wolkenkrabber zichtbaar gemaakt: grote, knappe schimmen die
door het gebouw zweven. Pattri, de dochter van de conciërge, is het meest gefascineerd door hen, en de
waarschuwingen van haar moeder slaat ze in de wind. Hoe ver zal Pattri zich laten meeslepen en hoe
gevaarlijk is dat voor haar? Het meesterlijke verteltalent van César Aira voert ons mee naar een andere
wereld. Pas als de lezer De schimmen uit heeft, valt alles op zijn plaats en krijgen alle bouwstenen, met
terugwerkende kracht en op geheel eigen wijze, hun volle betekenis.
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Slaap zacht, Johnny Idaho Jun 03 2020 Auke Hulst, die doorbrak met zijn boek `Kinderen van het Ruige
Land , komt met een nieuwe roman: `Slaap zacht, Johnny Idaho . Een tiener met een missie, een terminale
bankier en een wetenschapper gaan op zoek naar de sleutel tot het eeuwige leven. Zij komen samen op de
Archipel, een zwaarbewaakte eilandstaat in de Stille Oceaan, en dompelen zich onder in deze nieuwe
wereld. Wat drijft ze? En op welke manier zijn ze onherroepelijk met elkaar verbonden? `Slaap zacht,
Johnny Idaho is een grootse roman waarin Auke Hulst hedendaagse thema s als economische apartheid en
mind control koppelt aan menselijke gevoelens als liefde, wraak, angst voor de dood en de hunkering naar
het eeuwige leven.
Zeldzame aarden Jan 29 2020 Binnen een tijdsbestek van 24 uur verliest een man de controle over zijn
gehele leven. Zonder het te weten blijkt hij in zee te zijn gegaan met een louche compagnon. Hij vindt zijn
kantoor verzegeld en ontdekt dat zijn compagnon is gevlucht en hem met de problemen heeft opgezadeld.
Ook breekt hij definitief met zijn vriendin, terwijl intussen zijn dochter van huis is weggelopen. Hij voelt
zich opgejaagd en vlucht, maar de plotselinge puinhoop van zijn leven maakt op hem ook de indruk van een
nauwkeurig ontwerp. Deze man is Pietro Paladini, de statische held uit Kalme chaos, die wij negen jaar
later in een omgekeerde situatie tegenkomen, dolend op zoek naar het gewone leven dat hij plotseling is
kwijtgeraakt, of - en dat zal zijn ontdekking zijn - dat hij nooit echt heeft gehad. Sandro Veronesi (1959) is
de belangrijkste Italiaanse auteur van het moment. Hij mocht de Premio Campiello en de Premio Strega in
ontvangst nemen, de belangrijkste literaire prijzen van Italië. Zijn werk werd internationaal meermalen
bekroond en is in tientallen landen vertaald. In Nederland verschenen van zijn hand onder meer de
bestsellers In de ban van mijn vader en Kalme chaos. Over Kalme chaos: ‘Meesterlijk, want scherpzinnig en
onweerstaanbaar grappig door zijn feilloze gevoel voor schijnbaar onbenullige details, beschrijft Veronesi
hoe Pietro de kalme chaos, dat wachten op de storm van verdriet die maar niet komt, ondergaat.’ de
Volkskrant ‘Een geraffineerde roman over het verschil tussen succes en geluk. Het boek verleidt de lezer
tot belangrijke reflecties over de menselijke conditie in het huidige tijdsgewricht, over de onderhuidse
spanningen tussen succeseconomie en persoonlijk geluk.’ Trouw ‘Hoogstaande literatuur en pageturner
tegelijk, wat wil een mens nog meer?’ het Parool
Queen Kaʻahumanu of Hawaii Apr 25 2022 King Kamehameha the Great had 30 wives. Ka'ahumanu
(c.1768-1832) was his favorite. Descended from Oceanian voyagers, she grew up in a society completely
isolated from the rest of the world, her life enmeshed in dynastic wars and constrained by an elaborate
system of taboos. In 1778, she was shocked by the arrival of alien ships, followed by an influx of foreigners.
In their wake came devastating epidemics. Seizing power after the King's death, Ka'ahumanu overturned
those taboos and guided her nation through revolutionary change, crucial to the Hawaiian Islands'
unification. Through sicknesses, romances, infidelities, murders, rebellions, pardons, travels, missionary
work, and more, her story challenges many beliefs about American history, Christianity, and gender.
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Further, it has implications for current debates about immigration, sexuality, and religious diversity.
Drawing on seldom-analyzed French and Russian sources, this biography covers neglected aspects of
Ka'ahumanu's life. The many spouses and lovers she and Kamehameha had, the roles played by Central
Europeans, African-Americans, Catholics and Unitarians in her realm, and struggles with religious
pluralism are all included.
Het lichtende kwaad May 15 2021
Onward Nov 01 2022 Describes how the CEO of Starbucks gained new insights into leadership upon
resuming his position eight years after stepping down, a comeback he accepted to restore the company's
performance and sustainability values.
De hemel boven Parijs Apr 01 2020 De comfortabele routine van Olivier, professor in de kunstgeschiedenis
aan de Sorbonne, raakt ontwricht wanneer zijn baas hem vraagt om als mentor van een
uitwisselingsstudente op te treden. De stugge Nederlandse rakelt een geschiedenis op die Olivier had
willen vergeten, maar die tegelijk het kostbaarste is dat hij bezit. Tegen beter weten in zoekt hij
toenadering tot de studente, en geeft haar een advies dat hij zelf nooit heeft opgevolgd. Maar Fie heeft haar
eigen leven. Zij worstelt met een onmogelijke keuze: streven naar het allerhoogste, en eraan kapot gaan of
nooit beginnen om niet te falen. Ze voert koppig verzet tegen haar eigen levensangst en daagt Olivier uit
hetzelfde te doen. De hemel boven Parijs gaat over de leugens die wij voor onszelf bedenken om niet te
hoeven doen wat we het meest verlangen. Bovendien is het een van de meest opvallende liefdesverhalen
van de Nederlandse literatuur van nu, en een betoverende entree van een jonge auteur.
Alleen ik overleefde Jun 27 2022 Sonoma County, Californië. Op 14 april 1989 slaat Ramon Salcido door
en schiet vijf mensen dood, onder wie zijn vrouw. Daarna snijdt hij zijn drie dochtertjes de keel door:
Sophia van vier, Carmina van drie en Teresa van bijna twee. Hij laat de kinderen voor dood achter op de
plaatselijke vuilnisbelt. Dertig uur later worden hun lichamen gevonden. Als door een wonder is de kleine
Carmina nog in leven. ‘Mijn papa heeft me gesneden,’ weet ze uit te brengen. Twintig jaar later gaat
Carmina terug naar Californië, in de hoop meer te weten te komen over haar tragische verleden en om haar
herinneringen een plaats te geven en dat hoofdstuk van haar jeugd af te sluiten.
Het gelukkige schrijven Jul 25 2019 Volgens Kees ’t Hart is literatuur de meest gekunstelde kunstvorm
die er is. Alles in literatuur is nep, constructie, leugen, illusie, veredelde roddelpraat en wartaal. Soms
bereiken schrijvers de hoogste trap van schrijven: het gelukkige schrijven. Ineens klopt alles en is er geen
speld tussen te krijgen. Ook aanstellers, mooischrijvers, querulanten en arrogante betweters kunnen deze
fase bereiken. In Het gelukkige schrijven probeert ’t Hart dit gelukkige schrijven in het vizier te krijgen.
Wie heeft het, wie niet? Wat moet je doen om het te bereiken? Voorzien van een nodige dosis enthousiasme,
verstand van zaken en gevoel voor humor baant ’t Hart zich in dit boek een weg door de literaire wereld.
Onheilig Aug 06 2020 Miguel heeft zijn moeder al twee jaar niet gezien – en hij geniet van de rust. Zijn
nieuwe leven in een slaperig Duits stadje bevalt hem uitstekend. Maar wanneer hij hoort dat zijn moeder
ernstig ziek is, kan hij niet anders dan contact zoeken. Al heeft hij zijn handen al vol aan Jorge, een simpele
jongen die tot Miguels vreugde en frustratie nooit van zijn zijde wijkt. De therapeut van Miguels moeder
heeft haar intussen opgedragen een dagboek bij te houden. Dit blijkt precies de uitlaatklep die ze nodig
heeft: scherp fileert ze niet alleen zichzelf en de therapeut, maar ook iedereen die een rol heeft gespeeld in
haar leven.
De zee zien Jun 15 2021 'De zee zien' van Koos Meinderts: 'Gouden jaren' in romanvorm. Young adultroman over een verloren vriendschap eind jaren vijftig en een nooit onthuld geheim. Koos Meinderts
schreef eerder 'Lang zal ze leven' voor jongeren. Ze zouden samen de schoorsteenpijp op klimmen, Kees en
Jan. Dat was de afspraak. Ze wilden weten of je vandaar over de duinen de zee kon zien. Alleen Jan klimt
naar boven. Kees ziet hem een dodelijke val maken en rent ervandoor. Als hem uren later verteld wordt dat
zijn vriend dood is, reageert hij geschokt, alsof hij van niets weet. Jaren later kijkt Kees terug op de
dramatische gebeurtenis uit zijn jeugd: het echte verhaal moet nu maar eens verteld. De pers over het werk
van Koos Meinderts ‘Een ware taalkunstenaar’ – juryrapport Kinderboekwinkelprijs ‘Een van de beste
boeken van dit jaar’ – Edward van de Vendel over 'Lang zal ze leven' ‘Als je zo kunt schrijven, verdien je een
lang en gelukkig schrijversleven. Slingers voor Koos Meinderts!’ – Marjon Kok in Tubantia
Identity in Narrative Jul 29 2022 This volume presents both an analysis of how identities are built,
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represented and negotiated in narrative, as well as a theoretical reflection on the links between narrative
discourse and identity construction. The data for the book are Mexican immigrants' personal experience
narratives and chronicles of their border crossings into the United States. Embracing a view of identity as a
construct firmly grounded in discourse and interaction, the author examines and illustrates the multiple
threads that connect the local expression and negotiation of identity to the wider social contexts that frame
the experience of migration, from material conditions of life in the United States to mainstream discourses
about race and color. The analysis reveals how identities emerge in discourse through the interplay of
different levels of expression, from implicit adherence to narrative styles and ways of telling, to explicit
negotiation of membership categories.
SR-52 Location, Adoption and Construction, Santo Road in San Diego to SR-67 in Santee Mar 25 2022
The Black Power Movement Jan 23 2022 The Black Power Movement remains an enigma. Often
misunderstood and ill-defined, this radical movement is now beginning to receive sustained and serious
scholarly attention. Peniel Joseph has collected the freshest and most impressive list of contributors around
to write original essays on the Black Power Movement. Taken together they provide a critical and much
needed historical overview of the Black Power era. Offering important examples of undocumented histories
of black liberation, this volume offers both powerful and poignant examples of 'Black Power Studies'
scholarship.
Passing Aug 30 2022 Passing: Two Publics in a Mexican Border City is an ethnography of the public sphere
in Tijuana based on intensive fieldwork in 2006 and 2007 and numerous subsequent brief visits. Its central
contribution is to develop an ethnographic method for apprehending how the border marks collective
subjectivities in ways that illuminate the basic impasses of publicness in general. She examines major
communicative genres such as print news, street demonstrations, internet forums, and popular ballads, as
well as a variety of minor genres: family discussions, thank-you notes at religious shrines, police
encounters, workplace banters, and personal interview. The question of collective subjectivity that she
traces through all these examples is particularly live, politically and socially, at the border, where US legal
categories forcefully shape the logics of class exclusion-and thus national membership and democratic
possibility-that are general in Mexico.
Kryger's Principles and Practice of Sleep Medicine - E-Book Oct 20 2021 Offering today’s most
authoritative, comprehensive coverage of sleep disorders, Kryger’s Principles and Practice of Sleep
Medicine, 7th Edition, is a must-have resource for sleep medicine specialists, fellows, trainees, and
technicians, as well as pulmonologists, neurologists, and other clinicians who see patients with sleeprelated issues. It provides a solid understanding of underlying basic science as well as complete coverage of
emerging advances in management and treatment for a widely diverse patient population. Evidence-based
content, hundreds of full-color illustrations, and a wealth of additional resources online help you make wellinformed clinical decisions and offer your patients the best possible care. Contains new chapters on sleep in
intersex and transgender individuals; sleep telemedicine and remote PAP adherence monitoring; and sleep
and the menstrual cycle, as well as increased coverage of treatment and management of pediatric patients.
Includes expanded sections on pharmacology, sleep in individuals with other medical disorders, and
methodology. Discusses updated treatments for sleep apnea and advancements in CPAP therapy. Offers
access to 95 video clips online, including expert interviews and sleep study footage of various sleep
disorders. Meets the needs of practicing clinicians as well as those preparing for the sleep medicine
fellowship examination or recertification exams, with more than 950 self-assessment questions, answers,
and rationales online. Enhanced eBook version included with purchase. Your enhanced eBook allows you to
access all of the text, figures, and references from the book on a variety of devices.
De tortillagrens Sep 30 2022 De Mossbachers wonen in een aangename buitenwijk in Californië. Kyra is
makelaar, haar man Delaney publiceert over natuur en milieu en zorgt voor het huishouden, hun zoontje
Jordan en twee verwende terriërs. Niets lijkt hun geluk in de weg te staan. Cándido en zijn vrouw América
zijn illegale immigranten uit Mexico. Hun leven in de Amerikaanse stadsjungle waar het recht van de
sterkste heerst, is het tegenovergestelde van dat van de Mossbachers. Vernederd, beroofd en uitgebuit
vechten zij voor hun naakte bestaan. Wanneer de wegen van de Mossbachers en Cándido en América elkaar
kruisen, blijkt hoe verschrikkelijk de wereld kan zijn als het dunne laagje beschaving waarop we ons
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beroemen,er onverhoeds afgekrabd wordt.
Het leven gezien van beneden Aug 25 2019 Toen de Rus Michael Sjolochov in 1965 de Nobelprijs voor
Literatuur ophaalde was dat om verschillende redenen een mop. De kwaliteit van zijn werk was ondermaats
en het was een publiek geheim dat hij zijn boeken niet zelf schreef. Sjolochov was een marionet van het
Sovjetregime, een toonbeeld van de (verplichte) socialistisch-realistische stijl, omringd door een apparaat
van ghostwriters. Bulgarije was jarenlang de trouwste vazalstaat van de ussr en probeerde in alles roder te
kleuren dan Moskou. Bulgaarse auteurs hadden zich dan ook te spiegelen aan het werk van Sjolochov.
Kunstenaars die zondigden tegen de opgelegde stijl werden gedeporteerd naar het vernietigingskamp van
Belene. Liliya Dimova is de kunstminnende en lustige weduwe van een Bulgaarse, gekrenkte schrijver,
eertijds de muze van half Sofia. Het is haar laatste levenswens de literaire geschiedenis van het
communisme te corrigeren en elke letter van Sjolochov uit te wissen door de bladzijden uit zijn boeken als
wc-papier te gebruiken. Uit liefde voor haar overleden man, en voor alle andere vergetenen die hun vrijheid
van expressie zeer duur hebben betaald.
Karateslag ; Minna zoekt oefenruimte Jul 05 2020 Even complex als het leven zelf zijn de schitterende
verhalen van Dorthe Nors. Of ze nu schrijft over een gigantische tomaat, tamme reigers of vrouwelijke
moordenaars, met haar buitengewoon originele stem en scherpe oog voor detail dringt ze diep door in de
menselijke geest. Snel en raak als een karateslag. In de bezwerende poëtische novelle Minna zoekt
oefenruimte onderzoekt Nors op uiterst originele en speelse wijze onze worsteling met liefde en relaties.
‘Vergelijkbaar met Deens design: spaarzaam en subliem.’ Oprah ‘Uniek in zijn soort.’ the guardian ‘Een
vreemd soort schoonheid
In the Midst of Radicalism Feb 21 2022 The Chicano Movement of the 1960s and ’70s, like so much of
the period’s politics, is best known for its radicalism: militancy, distrust of mainstream institutions,
demands for rapid change. Less understood, yet no less significant in its aims, actions, and impact, was the
movement’s moderate elements. In the Midst of Radicalism presents the first full account of these more
mainstream liberal activists—those who rejected the politics of protest and worked within the system to
promote social change for the Mexican American community. The radicalism of the Chicano Movement
marked a sharp break from the previous generation of Mexican Americans. Even so, historian Guadalupe
San Miguel Jr. contends, the first-generation agenda of moderate social change persisted. His book reveals
how, even in the ferment of the ’60s and ’70s, Mexican American moderates used conventional methods to
expand access to education, electoral politics, jobs, and mainstream institutions. Believing in the existing
social structure, though not the status quo, they fought in the courts, at school board meetings, as lobbyists
and advocates, and at the ballot box. They did not mount demonstrations, but in their own deliberate way,
they chipped away at the barriers to their communities’ social acceptance and economic mobility. Were
these men and women pawns of mainstream political leaders, or were they true to the Mexican American
community, representing its diverse interests as part of the establishment? San Miguel explores how they
contributed to the struggle for social justice and equality during the years of radical activism. His book
assesses their impact and how it fit within the historic struggle for civil rights waged by others since the
early 1900s. In the Midst of Radicalism for the first time shows us these moderate Mexican American
activists as they were—playing a critical role in the Chicano Movement while maintaining a long-standing
tradition of pursuing social justice for their community.
Spanish/English Codeswitching in a Written Corpus May 27 2022 Spanish/English codeswitching in
published work represents a claim to the right to participate in the marketplace on a bilingual and not just
monolingual basis. This book offers a syntactic and sociolinguistic analysis of the codeswitching in a corpus
of thirty texts: novels and short stories published in the United States by twenty-four authors between
1970-2000. An application of the Matrix Language Frame model shows that written codeswitching follows
for the most part the same syntactic patterns as its spoken counterpart. The reasons why some written
codeswitching is considered to be artificial or inauthentic are examined. An overview of written
codeswitching research is given, including titles of many texts in addition to the corpus that contain
codeswitching between diverse languages. The book concludes with a look at how codeswitching is used by
writers to attain their objectives, and what the implications may be for the relative positions of Spanish,
English, and Spanish/English codeswitching in the United States.
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Hoe Proust je leven kan veranderen May 03 2020 Causerie over het werk van de Franse schrijver
(1871-1922) als gids voor levenskunst.
De onderwaterzwemmer Mar 13 2021 'De onderwaterzwemmer' van P.F. Thomése gaat over de
veertienjarige Tin van Heel, die bij de nachtelijke oversteek naar bevrijd gebied in het laatste oorlogsjaar
zijn vader kwijtraakt. Een nacht en een dag en een avond blijft de jongen in de uiterwaard waken, turen,
zoeken, maar zijn vader komt niet meer boven water. Als dertig jaar later, tijdens een Afrikaanse reis met
zijn vrouw, het noodlot opnieuw dreigt, voelt hij dat de tijd gekomen is om alles recht te zetten. 'De
onderwaterzwemmer' is een spannende en aangrijpende roman over de onherstelbaarheid van verlies en
schuld. En over redding, die komt wanneer je haar niet verwacht - maar die, onder water, steeds met je is
meegezwommen.
Mens dier ding Jun 23 2019 Wat weten we weinig van de roemruchte Sjaka – zijn leven hangt aan elkaar
van roddel en achterklap. Hij is een machthebber, een held, een verschrikking, uitvinder van de korte
steekspeer. Maar ook een asielzoeker, een dichter, een weeskind, een oude man die zit te verpieteren in
een verpleeghuis. Hij dooft een vuur met zijn blote voet, zijn hobby’s zijn schaken, vissen en met de auto
eropuit trekken. Is hij ook de man die op de snelweg gaat liggen en uiteindelijk vermist raakt? In de bundel
Mens Dier Ding, Schaffers eerste sinds Kooi (2008), maakt de lezer kennis met de overblijfselen van een
mythe, aan de hand van korte dagboekfragmenten, monologen, herinneringen, brieven en meer. Het
verhaal van een leven dat nooit het onze is geweest maar zich toch zo schrikbarend dichtbij moet hebben
afgespeeld. Uiteindelijk is hij een doodnormaal verzinsel, net als iedereen.
De kant van Swann Nov 20 2021 Op zoek naar de verloren tijd is een van de grootste triomfen van de
wereldliteratuur. In deze romancyclus wordt de lezer door het zintuiglijke proza van Marcel Proust
gevangen in een web van subtiliteiten, onvergetelijke personages, verfijnde ironie, glasheldere zinnen en
messcherpe observaties. In De kant van Swann, het eerste deel van de cyclus, gaat de verteller
herinneringsgewijs terug naar zijn jongensjaren en adolescentie. Hij vertelt over zijn initiatie in de liefde en
in het complexe salonleven aan het einde van de negentiende eeuw, waarbij hij zich spiegelt aan de
intrigerende figuur Charles Swann.
We komen nog één wonder tekort Sep 06 2020 Het is zomer. Een meisje zit met haar vader, haar broer en
haar zus in de achtertuin. Ze hebben net twee begrafenissen achter de rug, het gezin is plotseling verre van
compleet. Ze besluiten op reis te gaan om aan de rand van de wereld te zitten. Daar liggen ze naar de
wolken te kijken en luisteren ze naar Graceland. Het meisje probeert zo dicht mogelijk bij haar
herinneringen te blijven en zo ver mogelijk bij de wereld en de toekomst vandaan. 'We komen nog één
wonder tekort' is een geestig en droevig coming-of-age-verhaal van de jongste uit een gezin dat altijd de
tentstokken vergeet.
Een dwaze maagd Sep 26 2019 Na twee jaar gevangenschap in Westerbork en Theresienstadt moest Ida
Simons haar veelbelovende carrière als concertpianiste opgeven. In 1960 debuteerde zij als
romanschrijfster met het veelgeprezen maar ten onrechte in de vergetelheid geraakte Een dwaze maagd.
Een portret van een jong meisje in de jaren twintig en een humoristisch en liefdevol beeld van Joods
familieleven in Antwerpen, Den Haag en Berlijn. De ouders van Gittel leven als kat en hond. Haar vader
`was een sjlemiel en hij wist het, en hij krijgt niet veel voor elkaar in de zakenwereld. Iedere keer als het
haar moeder te veel wordt, vertrekt ze met haar dochter voor een paar weken naar haar familie in
Antwerpen. Gittel kan daar volop toegeven aan haar passie voor het pianospelen, want er wordt niet al te
veel op haar gelet in het bonte, levenslustige gezin, waar haar moeder zich veel beter thuis voelt dan bij
haar echtgenoot. Bij een bevriend bankiersgezin speelt Gittel op de Steinway en leert haar eerste
levenslessen. Haar grenzeloze vertrouwen in haar oudere vriendin Lucie wordt op harde wijze geschonden.
Simons beschrijft op onnavolgbare wijze de kwetsbare relatie tussen de twee meisjes midden in de
bedrijvige Joodse gemeenschap in Antwerpen en roept een Elsschot-achtige wereld op. In Berlijn, waar
Gittels vader zijn fortuin in een handomdraai probeert te vergaren, is de illusie van rijkdom na de
beurskrach van 1929 snel voorbij. Wie, vraagt zich Gittel af, kan je in deze wereld van oplichters nog
vertrouwen? Ida Simons vertelt over de lotgevallen van de argeloze Gittel met een lichte, vaak
humoristische toon. Als geen ander weet ze zich in te leven in een meisje op zoek naar een veilige plek in
een onzekere tijd en een chaotische wereld.
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verhaal, het vertelde en de verbeelding in een grote greep weet te houden.’ Doeschka Meijsing over de
Vriendschap ‘Het hartverscheurende verloop van een grote liefde - pretentieloos, sober en met grote
wijsheid geschreven.’ Buchkultur, Wenen, over I.M. ‘Een scherpzinnig en erudiet boek, maar bovenal een
bezwering.’ Harry Mulisch over Geheel de uwe ‘Palmen heeft zichzelf overtroffen: Lucifer is een rijke,
meerstemmige roman, verbluffend goed geschreven. Palmen slaagt erin in Lucifer twee onverzoenlijke
genres te combineren: de klassieke tragedie en de thriller.’ Jeroen Vullings, Vrij Nederland, over Lucifer
‘Net als Thomése, Hemmerechts, Van der Heijden en Mortier vóór haar, weet ze de juiste woorden te
vinden om de genadeloosheid van verdriet en ontreddering te laten zien. Logboek ontroert en ontregelt,
choqueert en onthult.’ de Telegraaf over Logboek van een onbarmhartig jaar
Boven is het stil Oct 27 2019 Boven is het stil is een loflied op de schoonheid van de natuur, een boek
over weilanden, water, vogels, ijs in sloten en meertjes, koeien, schapen, twee aardige ezels, en één bonte
kraai. Maar in de uitgestrektheid van deze natuur kan men snel in zijn eenzaamheid verdrinken. Daarom is
het verhaal van Helmer, boer tegen wil en dank, ook het verhaal van een knagende hunkering naar het
onbekende. Helmer doet zijn vader naar boven; het is tijd om schoon schip te maken. Hij haalt de
woonkamer en de voormalige ouderlijke slaapkamer leeg, schildert de boel en koopt nieuwe spullen. Ooit
had hij een tweelingbroer, Henk, de lieveling van zijn vader, degene die de boerderij zou overnemen. Maar
van de ene op de andere dag werd Helmer tot opvolger gebombardeerd, door vader uit de stad gehaald en
onder de koeien gezet. In het drassige laagland, met alleen het snuiven van de koeien en het gemekker van
de schapen die de stilte nu en dan doorbreken, verzorgt hij de dieren en zijn oude vader. Als de buurman
naar Denemarken emigreert, komt Helmer vooralsnog niet verder dan fantaseren over een andere
toekomst, misschien in een ander land. Een onverwachte brief en een even onverwacht bezoek maken dat
hij zich niet langer kan verstoppen voor de wereld en voor zichzelf. Gerbrand Bakker is erin geslaagd, bij de
lezer prachtige en dubbelzinnige beelden op te roepen, die doen denken aan de film De Poolse bruid. Een
magistraal debuut en een beeldend en ontroerend portret van een man te midden van de oer-Hollandse
elementen.
Winst Mar 01 2020 Het zijn bezeten tijden. De euro is gecrasht. De dagen zijn gekleurd door angst,
gelatenheid en paranoia. En kunsthandelaar Donald is op weg om alles te verliezen wat hij liefheeft. Tot hij
op verzoek van een diamantair een grote tentoonstelling in Berlijn kan organiseren. Donald voelt zijn
kansen keren en omarmt het buitenlandse avontuur. Maar het Berlijn dat hij kent van de dolle jaren na
1989 is ingrijpend veranderd. Wie zit er te wachten op nog maar eens een tentoonstelling? Samen met zijn
ex-vrouw en zijn zoon stort Donald zich in een lange nacht van het door apocalyptische extravanganza en
kale machteloosheid verdeelde Berlijn. Dit grote verhaal over begoocheling, begeerte en broosheid wordt
door Jeroen Olyslaegers zwierig, geil en vol duivelse suspens beschreven.
Op de rok van het universum Apr 13 2021 In een rijkgeschakeerd mozaïek voert Tonnus Oosterhoff de
kettingrokende dierenarts Roelof de Koning ten tonele. Wij volgen zijn gang door het leven en die van zijn
metgezellen, babyboomers zoals hijzelf. Intussen wil deze ambitieuze roman door de bijzondere vertelwijze
de chaos van het bestaan voelbaar maken. De toon is vitaal én wanhopig. De opbouw fragmentarisch; toch
zijn er lange lijnen. De tekst ontroert, bedwelmt, stoot af, sleept mee, is langdradig, wekt de lachlust,
verwart, zet aan het denken over de wereld... en treft de lezer ‘met het besef een broodkruimel te zijn op de
rok van het universum’ (Lucebert).
De plantrekkers Dec 30 2019 Op een volkomen onverwacht moment neemt het leven van Willem, een
eenvoudige informaticus die zijn dagen slijt in het kalme Roeselare, een wending. Via zijn ondernemende
broer Lionel maakt hij kennis met de Russische diva Sofiya, haar uit Rusland meegekomen moeder en de
Italië ontvluchte Mariella. Willems bestaan raakt vanaf dan hopeloos verknoopt met veel meer levens dan
goed voor hem is. De plantrekkers is een tragikomische roman, waarin verschillende mensen en
nationaliteiten samenkomen in een Vlaams provinciestadje met een overschot aan verkeersdrempels. Er
ontstaan grote problemen in kleine ruimtes, waarbij het grootste probleem de zelfbegoocheling van de
mens is.

Honderd uur nacht Nov 28 2019 Honderdduizend steden bestaan er op de wereld. En ik ben gevlucht naar
de stad die over twee dagen wordt getroffen door een orkaan. De veertienjarige Emilia ontdekt iets
vreselijks over haar vader. Zonder dat iemand het weet, vliegt ze in haar eentje naar New York. Maar het
appartement dat ze via internet huurde, bestaat niet. En er komt een verwoestende orkaan op de stad af.
Samen met twee Amerikaanse jongens en een heldhaftig klein meisje bereidt Emilia zich voor op de storm
van haar leven.
Eyewitness to the Peninsular War and the Battle of Waterloo Jul 17 2021 The journals of the
Honourable James Stanhope are among the most remarkable eyewitness accounts of the Peninsular War
and the Battle of Waterloo, and yet they have never been published before. The long fight against the
French in Portugal and Spain, the campaign in Holland, then the Battle of Waterloo - James Stanhope lived
through all these extraordinary events and recorded them in vivid detail. Stanhope served as an aide de
camp to the major commanders of the day - Wellington, General Graham, Lord Paget, the Duke of York
among them. And he described his experiences and observations in a lucid and candid prose that makes his
journals of great historical value and of compelling interest to us today. His writing gives a graphic inside
view of the military and political situation of the time as it was perceived at the top levels of the British
army, and he depicts the daily experience of campaigning during the Napoleonic Wars in an unforgettable
way.
Aztlán Dec 22 2021 During the Chicano Movement in the 1960s and 1970s, the idea of Aztlán, homeland of
the ancient Aztecs, served as a unifying force in an emerging cultural renaissance. Does the term remain
useful? This expanded new edition of the classic 1989 collection of essays about Aztlán weighs its value. To
encompass new developments in the discourse the editors have added six new essays.
Malva Feb 09 2021 Malva is de dochter van de Chileense dichter Pablo Neruda. Het meisje werd geboren
met een waterhoofd en werd al snel door haar vader verstoten. Ze woonde bij een pleeggezin in Nederland
en stierf op achtjarige leeftijd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hagar Peeters laat Malva na haar dood de
pen oppakken die haar vader bij zijn overlijden uit zijn hand heeft laten glijden. Ze geeft haar een stem, en
een fascinerend naleven waarin ze zielsverwanten ontmoet met wie ze, even wijs als geestig, het leven op
aarde becommentarieert. Malva probeert met hen een antwoord te vinden op de vraag hoe het kan dat
Neruda, de onberispelijke held die opkwam voor de vergetenen en vertrapten, het bestaan van zijn eigen
dochter heeft ontkend. Ze vraagt Hagar Peeters, wier eigen vader als journalist in Chili was op het moment
dat Neruda er overleed, haar ghostwriter te zijn.
Jij zegt het Nov 08 2020 Voor de meeste mensen bestaan wij alleen in een boek, mijn bruid en ik. De
afgelopen vijfendertig jaar heb ik met een machteloos afgrijzen moeten aanzien hoe onze echte levens
bedolven raakten onder een modderstroom van apocriefe verhalen, valse getuigenissen, roddels, verzinsels,
mythen, hoe onze ware, complexe persoonlijkheden werden vervangen door clichématige personages,
ingedikt tot een simpel, hanteerbaar logo, op maat gesneden voor een sensatiebelust lezerspubliek. En dan
was zij de broze heilige, en ik de brute verrader. Ik heb gezwegen. Tot nu. Ted Hughes en Sylvia Plath
vormen het beroemdste liefdespaar uit de moderne westerse literatuur. In Jij zegt het geeft Connie Palmen
de in 1998 overleden Ted Hughes een stem. Ze laat hem terugkijken op zijn gepassioneerde huwelijk dat op
11 februari 1963 eindigt in de zelfmoord van zijn vrouw, en op zijn leven dat vanaf dat moment door deze
dood wordt beheerst. In de talloze biografieën die van haar verschijnen krijgt zij de status van martelares,
hij die van verrader en moordenaar, beschimpt door wildvreemden en aangeklaagd door mensen die hij als
vriend beschouwde. Op ingetogen, scherpzinnige wijze beschrijft Palmen de gedachten, angsten en
bezweringen van de bruidegom, en de diep tragische band met de vrouw die zijn leven zou bepalen. Jij zegt
het is een aangrijpende roman over de liefde en de dood. Connie Palmen schreef in een kwarteeuw vijf
grote romans, een novelle, verhalen, essays en het Logboek van een onbarmhartig jaar. ‘De wetten is niet
een triomf van betekenis, maar van mysterie (...). Deze dualiteit geeft het een eigenaardigheid die verzacht
en verbittert, die het verhaal kruidt met de belofte van paradox en verrassing. Het is een verkwikkend
fictiedebuut.’ the Independent over De wetten ‘Een uitzonderlijk mooi boek, omdat het de filosofie en het
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