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erachter te komen dat die bodemloos is. Snerpend geestig, somber, maar vol charmante uitzichtloosheid. Nein. een
manifest is een brutale filosofische zoektocht naar de vreemdheid van het alledaagse. Geïnspireerd door de aforismen
van Theodor W. Adorno, Nietzsche, Karl Kraus en Walter Benjamin onderzoekt Jarosinski in zijn kenmerkende beknopte
stijl op speelse wijze de existentiële grenzen van ons moderne leven. Het resultaat - in het Nederlands vertaald door
Simone van Saarloos en Niña Weijers - is een krachtig en provocerend boek dat evenzoveel vragen oproept als dat het
probeert te beantwoorden. Zowel kritische denkers en liefhebbers van taal, als bibliofielen, manische types en
depressievelingen zullen plezier beleven aan deze aantrekkelijke, geestige, speelse en oneerbiedige vertaling van het
digitale naar het papier, de theorie naar de praktijk en de tragedie naar de klucht.
De Sadeaanse vrouw en de ideologie van de pornografie Angela Olive Stalker Carter 1986 Cultuurhistorisch essay, waarin
de Engelse schrijfster de pornografie van De Sade interpreteert en aantoont dat dit werk vooral over macht, uitbuiting
en geweld gaat in plaats van over sex en genot.
Annie John Jamaica Kincaid (pseud. van Elaine Potter Richardson) 1985 Als een gevoelig meisje opgroeit, gaat dit niet
zonder problemen.
Lara George Noël Gordon Byron (Baron Byron) 1845
De Kreutzersonate L.N. Tolstoj 1894
Gedichten 1820 John Keats 2014-05-15 In 1820 publiceerden de jonggestorven dichters Keats en Shelley allebei hun
laatste en beste bundel. Toen Keats een jaar later aan de tering gestorven was, schreef Shelley een befaamd gedicht als
in memoriam; nog een jaar later kwam hijzelf om bij een schipbreuk. De beide bundels en de lijkzang vormen de inhoud
van dit boek. Keats bundel Lamia, Isabella, Agnietenavond en andere gedichten is minder beroemd om de in de titel
genoemde gedichten dan om het lange fragment `Hyperion en om de vijf odes (aan een nachtegaal, op een Grieks mengvat,
aan Psyche, aan de herfst en aan de neerslachtigheid), die evenzoveel hoogtepunten van de Engelse poëzie uitmaken.
Shelleys Prometheus ontketend, een lyrisch drama in vier bedrijven, met andere gedichten bevat een toneelstuk dat
misschien onspeelbaar is, maar dat wel een staalkaart biedt van zijn revolutionaire denken én van zijn poëtische genie.
Bij de andere gedichten zijn klassiekers als `Ode aan de westenwind , `De wolk en `Aan een leeuwerik . Adonaïs, een
elegie op de dood van John Keats bevat een aantal strofen die den treuren uit zijn afgedrukt in
overlijdensadvertenties. Maar wie het geheel leest, merkt algauw dat Shelley juist wars is van elk cliché.
Mexicaans dagboek Oliver Wolf Sacks 2010 Verslag van een reis met het Amerikaanse Varengenootschap.
Tijd van woede Pankaj Mishra 2017-04-22 Het lijkt soms alsof de mens genoeg heeft van rust en vrede. Kwaadaardige
politici spelen in op angst bij een deel van de bevolking. De mensen reageren erop met keuzes die irrationeel lijken,
en levensgevaarlijk zijn: zoals voor een Brexit, voor presidentskandidaat Donald Trump, of voor het idee om ‘de grenzen
dicht te gooien’. Angst en woede vormen de drijfveer, destructiedrift en negativisme zijn het gevolg. Ze dreigen onze
maatschappij te ontwrichten. En de vraag is: hoe is het mogelijk? Pankaj Mishra beschrijft in Tijd van woede op een
beknopte en briljante manier de geschiedenis van woede als politieke drijfveer. Met verrassende historische parallellen
laat hij zien dat deze tijd niet uniek is: ook het begin van de twintigste eeuw was vol van destructiedrift,
nationalisme en terrorisme. Dat is geen geruststellende gedachte en Tijd van woede is dan ook een alarmerend boek: er
zal een mentaliteitsverandering nodig zijn om onze vrijheid, welvaart en stabiliteit te behouden.
12 jaar slaaf Solomon Northup 2014-02-21 'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek had gehoord. Voor mij is
het even belangrijk als het dagboek van Anne Frank.' - Steve McQueen Solomon Northup, in 1808 als vrij man geboren in
New York, wordt in 1841 ontvoerd en in het Zuiden verkocht als slaaf. Twaalf jaar lang werkt hij op plantages in
Louisiana, vaak onder de meest wrede omstandigheden, altijd in de hoop zijn vrijheid terug te winnen. In 1853 komt
Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen aangrijpende relaas van zijn
gevangenschap in een van de donkerste periodes uit de Amerikaanse geschiedenis. Het boek slaat direct in als een bom en
opent vele Amerikanen de ogen voor de onmenselijkheid van het slavernijsysteem. 12 Years a Slave is verfilmd door de
Britse filmmaker Steve McQueen en werd geproduceerd door onder anderen Brad Pitt. De film won de Golden Globe voor
Beste Film en is genomineerd voor negen Oscars, waaronder die voor Beste Film. Het boek verschijnt voor het eerst in
Nederlandse vertaling. Met een voorwoord van Steve McQueen en een inleiding van Bianca Stigter
De tweede sekse Simone de Beauvoir 1976 Uitvoerige analyse, zowel psychologisch, historisch als etnologisch, van de
positie van de vrouw in de samenleving.
Midzomernachtsdroom William Shakespeare 1997 Sprookjesachtige komedie waarin een viertal jonge verliefden, bij wie de
verliefdheden helaas niet netjes twee-aan-twee verdeeld zijn, in handen vallen van elfen die hun verliefdheden door
middel van een kruid willen herverdelen.
De passie Jeanette Winterson 2013-05-03 De passie speelt zich af in een wereld waarin het wonderbaarlijke en het
alledaagse samenvallen. Over overleven en gebroken harten, over wreedheid en waanzin.
De druiven der gramschap John Steinbeck 2013-05-17 Schokkend en controversieel was Steinbecks klassieke meesterwerk
toen het in 1939 verscheen en Amerika met zijn eigen zelfkant confronteerde. Tegen de achtergrond van het kurkdroge
Oklahoma en het migrantenleven in Californië volgen we de familie Joad, die, net als duizenden andere kleine boeren en
landarbeiders in de jaren dertig, gedwongen is naar het westen te vertrekken op zoek naar het beloofde land of in ieder
geval naar werk. Hun verhaal is er een van valse hoop, onmogelijk verlangen en dromen die in duigen vallen. Toch weet
Steinbeck hun strijd zó intens menselijk, groots en met een geweldige morele visie te beschrijven, dat De druiven der
gramschap een lofzang op het uithoudingsvermogen en de waardigheid van de menselijke geest is.
Droom van matig tot mooie vrouwen Samuel Beckett 2002
Een omelet en een glas wijn Elizabeth David 2002 Keuze uit de artikelen van de Engelse kookboekenschrijfster en
journaliste.
Een trouwe vrouw Jane Gardam 2017-09-23 Is liefde een kwestie van principes? Na 'Een onberispelijke man' (DWDD Boek van
de Maand) het - ook zelfstandig te lezen - vervolg: Betty's verhaal van haar huwelijk met Edward Feathers. Begin jaren
zestig, het zijn de laatste dagen van het British Empire, keert Betty terug naar haar geliefde Hongkong, waar zij is
opgegroeid. Daar krijgt de jonge vrouw met de rode krullen, onmiskenbaar een kind van Old England, een onberispelijk
huwelijksaanzoek: handgeschreven op briefpapier van een vooraanstaand advocatenkantoor. Als Betty zich verlooft met
Edward Feathers, een advocaat met de rare bijnaam 'Old Filth' (Failed in London Try Hong Kong), weet zij intuïtief dat
hun huwelijk nauwelijks op passie gegrond zal zijn. En zij weet evenmin dat zij kort daarna Terry Veneering zal
ontmoeten, Edward Feathers' aartsrivaal. Toch zal ze later bij hoog en bij laag beweren dat zij altijd hartstochtelijk
van Edward heeft gehouden. Is liefde (ook) een kwestie van fatsoen of van integriteit? De manier waarop Jane Gardam het
huwelijk van het echtpaar Feathers vanuit Betty's perspectief in een heel ander licht laat zien, noemt The Guardian
meesterlijk.
Natuurlyk en schilderkonstig ontwerp der mensch-kunde Willem Goeree 1753
Hoonte Gerrit Achterberg 1949

The Ladies' Literary Cabinet Samuel Woodworth 1820
Eenvoudige vormen André Jolles 2009
Het proces tegen Elizabeth Cree Peter Ackroyd 1999 Een variétéartiest raakt in de laatste decennia van de negentiende
eeuw betrokken bij een reeks gruwelijke moorden in Londen, die door een mysterieuze 'golem' gepleegd zouden zijn.
Glasarchitectuur Paul Scheerbart 2005 Lofspreuken op de glasarchitectuur uit 1914 door een Duitse schrijver/kunstenaar
(1863-1915).
Berlijnse jeugd Walter Benjamin 1974
Een ander land James Arthur Baldwin 1963 Roman over interculturele en homoseksuele relaties tussen blanken en zwarten
in New York.
Verkeerd verbonden Rainbow Rowell 2016-07-05 Georgie McCool weet dat het niet goed gaat met haar huwelijk. Vlak voordat
ze moet vertrekken naar het vliegveld om Kerstmis te vieren haar schoonfamilie, vertelt Georgie dat ze niet meer mee
kan. Er is een grote kans opgedoken op haar werk, als ze die wil grijpen kan ze nu echt niet weg uit Los Angeles. Als
haar man Neal en de kinderen vertrokken zijn naar de luchthaven, vraagt Georgie zich af of het nu over is. Of ze nu
echt alles verpest heeft. Die nacht ontdekt ze een manier waarop ze kan communiceren met Neal in het verleden. Het
voelt alsof ze een kans heeft om haar huwelijk te redden nog voordat het begonnen is. Moet ze haar huwelijk redden? Of
zouden Georgie en Neal beter af zijn als ze nooit waren getrouwd?
Fasciculus temporum Werner Rolevinck 1480
The Devil Has Tattoos Destiny Ford 2020-01-27 The leaves are falling, the Halloween carnival is in full swing, and
someone is robbing the residents of Branson Falls, Utah. There is no rhyme or reason to the crimes, but after an
elderly widow is targeted, the town is up in arms—literally, and everyone is pointing fingers straight at the owners of
the new tattoo shop, Inked AF. Branson Tribune editor, Kate Saxee, isn’t sure who is to blame, but she’s not willing to
let an angry mob run the tattoo shop out of town without investigating—and she’s not the only one with questions that
need answers. Drake and Hawke, both serious relationship material, are very interested in why Kate has been avoiding
them for weeks. Kate’s love life and the robberies aren’t the only things on Kate’s plate. She’s also being stalked by
a costume-wearing gang, helping Ella with her new online auction hobby, failing to avoid The Ladies, and trying to
manage her mom’s most recent antics involving an angry goat named Humperdinck. Between all the chaos, Kate discovers
there is more to the robberies than meets the eye, and if she doesn’t figure it all out fast, someone might end up dead
AF.
Rabbit proof fence Doris Pilkington 2007
De weg naar Vlaanderen Claude Simon 1987 Experimentele beschrijving in de traditie van de "nouveau roman" van een
episode uit de Tweede Wereldoorlog.
Somerset Leila Meacham 2014-06-03 `Somerset , de heerlijke nieuwe roman van Leila Meacham, is de voorloper van haar
bestseller `Rozen . `Somerset vertelt hoe de band tussen de families Toliver en Warwick ontstond. Voor `Rozen was er
`Somerset Het is 1835, en de planterszonen Silas Toliver en Jeremy Warwick weten dat ze in South Carolina geen toekomst
hebben omdat hun vaders plantages naar hun broers zullen gaan. Maar in Texas wordt nog land weggegeven, en de twee
smeden plannen om daar hun geluk te beproeven. Als Silas de ene na de andere financiële tegenslag moet verduren, dreigt
de hele onderneming te mislukken. Tot hem een oplossing in de schoot wordt geworpen: als hij de koppige Jessica Wyndham
trouwt, zal haar vader zijn expeditie bekostigen. Maar aan het huwelijk zitten wel wat haken en ogen, zoals het feit
dat Jessica hem niet uit kan staan Tegen de achtergrond van de Amerikaanse Burgeroorlog, de afschaffing van de
slavernij en de dreiging van de Eerste Wereldoorlog tekent zich een verhaal af van drie pioniers die in de zwarte
Texaanse aarde de fundering leggen voor een familiesaga die de eeuwen omspant Na standalone `Korenblauw is `Somerset
opnieuw een meeslepende roman van Leila Meacham, die met haar debuut `Rozen een internationale bestseller schreef. In
`Somerset schrijft ze over de families die de rozen naar Texas brachten. De boeken zijn los te lezen.
The Devil Drinks Coffee Destiny Ford 2013-05
Noli me tangere Filippijnsche roman José Rizal 2007
Woorden schieten tekort Nicci Gerrard 2019-02-01 ‘Een openhartig boek. Verplichte kost voor iedereen in de zorg maar
ook voor ons allemaal.’ DWDD-Boekenpanel In dit persoonlijke boek onderzoekt Nicci Gerrard alle aspecten van dementie.
Wat is het? Hoe gaat de maatschappij ermee om en wat zegt de wetenschap erover? Ze put uit kunst, literatuur en
filosofie, neemt je mee in de belevingswereld van de buitenstaander en in de ervaringen van mensen die zelf deze ziekte
hebben. Want wat betekent het om mens te zijn, om een identiteit te hebben, om jezelf te zijn en jezelf vervolgens
kwijt te raken? ‘Dementie is een ontmanteling, een uitdoving – een verdwijnen van betekenis. Sinds ik mijn vader in
slow motion heb zien sterven, tot zijn werkelijke dood in november 2014, ben ik veel bezig geweest met dementie: met
degenen die het hebben en degenen die voor hen zorgen. Dit is een boek vol verhalen van mensen, zowel verdrietig als
optimistisch. Het is een reis door de schemering en dan de duisternis – en dan verder naar de andere kant.’ De pers
over Woorden schieten tekort ‘Een boek vol liefde en hartstocht, en met een boodschap: mensen met dementie moeten met
veel meer respect en waardigheid worden behandeld dan nu gebeurt.’ NRC Handelsblad ‘Gerrard schrijft op een prettige,
bewogen manier. Ze is scherp en nietsontziend tegenover alle ellende die het alzheimerdomein kenmerkt, maar ze blijft
steeds zoeken naar de mogelijkheid om liefde te ontdekken tussen de slachtoffers en de omgeving.’ Bert Keizer, Trouw
‘Aangrijpend en tot-op-het-beenmerg openhartig verhaal over het lot van mensen met dementie. Prachtige, bedremmelde
zinnen.’ De Correspondent
Het achterhuis Anne Frank 2009-10-31 Anne Frank hield van 12 juni 1942 tot 1 augustus 1944 een dagboek bij. Zij schreef
haar brieven alleen voor zichzelf, tot ze in de lente van 1944 op radio Oranje de minister van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen in ballingschap, Bolkestein, hoorde spreken. Hij zei dat na de oorlog alle getuigenissen van het lijden
van het Nederlandse volk onder de Duitse bezetting verzameld en openbaar moesten worden gemaakt. Als voorbeeld noemde
hij onder andere dagboeken. Onder de indruk van deze redevoering besloot Anne Frank na de oorlog een boek te
publiceren. Haar dagboek zou daarvoor als basis dienen. In maart 1945 stierf Anne Frank op vijftienjarige leeftijd in
het concentratiekamp Bergen-Belsen. De enige overlevende van de familie, Otto Frank, zorgde ervoor dat het dagboek van
zijn dochter toch gepubliceerd werd. In 1947 verscheen Het Achterhuis. Het is sindsdien een van de meest gelezen boeken
ter wereld. Het is in meer dan dertig landen verschenen en er zijn meer dan zestien miljoen exemplaren van verkocht.
"Eén enkele Anne Frank ontroert ons meer dan de ontelbaren die net zo leden als zij, maar wier beeld in de schaduw is
gebleven. Misschien moet dat ook zo zijn: als we het leed van alle mensen moesten en konden meelijden, zouden we niet
kunnen leven." Primo Levi
Nein. Een manifest Eric Jarosinski 2015-09-21 Nein. een manifest is het geesteskind van Eric Jarosinski, de
zelfverklaarde 'mislukte intellectueel' achter @NeinQuarterly, een 'Verzamelplaats van Utopische Ontkenning' die het
aforistische potentieel van Twitter gebruikt om de existentiële afgrond van het moderne bestaan te dichten - om
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