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El Negro en ik Frank Westerman 2019-03-05 Als negentienjarige student staat Frank Westerman in
een Spaans museum oog in oog met een opgezette Afrikaan: ‘El Negro’. Wie is deze mens? En wie
heeft zijn lichaam geprepareerd? Het spoor terug volgend van Barcelona via Parijs naar Kaapstad,
tot diep in de negentiende eeuw, toont de auteur El Negro als spiegel van zijn tijd: een naamloze
zwarte man, die, genageld aan zijn voetstuk, het Europese denken over slavernij, kolonialisme en
racisme in een schrijnend licht plaatst. Deze editie van El Negro en ik is aangevuld met nieuwe,
schokkende ontdekkingen, inclusief een spraakmakende zedenzaak rond de jeugdige Franse
preparateur van El Negro uit Kaapstad, die in 1827 een jonge Nederlandse vrouw zwanger maakte,
maar weigerde met haar te trouwen.
Götz en Meyer David Albahari 2004-01-01 Bij de zoektocht naar het verleden van zijn joodsServische familie stuit een leraar uit Belgrado op de namen van twee mannen die betrokken waren
bij de liquidatie van joden in de Tweede Wereldoorlog.
Gangreen: De goede moordenaar Jef Geeraerts 1972
Morgen Graham Swift 2009-10-31 Jullie slapen, neem ik aan, engeltjes van me. En tot mijn
verbazing en opluchting jullie vader ook, als een man die het kan opbrengen te slapen aan de
vooravond van zijn executie. Morgen zal hij alles nodig hebben wat hij aan moed bijeen kan rapen.
Een zomeravond in 1995. Paula Cambell ligt in bed naast haar echtgenoot Mike, met wie ze
vijfentwintig jaar getrouwd is. Ze weet dat hun levens de volgende dag voorgoed zullen veranderen,
want dan vertellen zij eindelijk de waarheid aan hun zestienjarige tweeling Nick en Kate. In
gedachten gaat ze terug naar de jaren voor en na de geboorte van haar kinderen, naar de vreugde
die de relatie met Mike haar heeft gegeven en de onontkoombare compromissen. Ze vertelt een
familiegeschiedenis, een verhaal over gepassioneerde liefde waarin de angst om te verliezen
doorklinkt. Morgen is een virtuoos gecomponeerde roman waarin Graham Swift met veel gevoel
Paula s intiemste gedachtestroom weet uit te laten groeien tot een bespiegeling over de
breekbaarheid van herinneringen en toekomstdromen. De ingetogen toon waarop Paula haar
verhaal vertelt samen met de zinderende vitaliteit en warme humor die het werk van Graham Swift
zoveel kracht geven, maken Morgen tot een intense en verrijkende roman.
Bibliographic Guide to Music New York Public Library. Music Division 2004
Heimwee Murray Bail 2001 Een Australisch gezelschap bezoekt tijdens een wereldreis zoveel
bezienswaardigheden dat er een groot verlangen naar de vertrouwde omgeving groeit bij de
deelnemers.
Hollands glorie Jan de Hartog 2020
De blauwe gitaar John Banville 2015-12-15 Oliver Orme, befaamd kunstschilder, is gevlucht: weg
van zijn minnares, zijn huis, zijn vrouw en zijn drang om te schilderen. Hij heeft zich
teruggetrokken in zijn geboortehuis. Terwijl hij probeert een antwoord te vinden op de vraag
waarom alles nu zo gelopen is, wordt hij bezocht door spoken uit het verleden. Gravend in
familieherinneringen en terugdenkend aan de ma¬nieren waarop hij greep op de wereld heeft
geprobeerd te krijgen, legt Olly de kern bloot van een man die er in zekere zin altijd op heeft
gewacht gered te worden van zichzelf. De blauwe gitaar is een spannende, ernstige en komische
meditatie over kunst, diefstal en de verwoestende kracht van jaloezie.

Het onverwachte antwoord Patricia Martelaere 2004
Tussen de aanslagen Aravind Adiga 2012-01-30 Welkom in het stadje Kittur. Kittur is gelegen aan
de zuidwestelijke kust van India, ingeklemd tussen de Arabische Zee en de Kaliamma-rivier. Als we
mogen afgaan op de personages die Tussen de aanslagen bevolken, dan biedt Kittur een
uitzonderlijke mix van slimmeriken en verdorven zielen, van up-and-coming en losers, en van
dichters en profeten, in een India zoals dat nog maar nauwelijks beschreven is in de hedendaagse
literatuur. Tussen de aanslagen is een portret van het leven in een Indiaas stadje in de periode
tussen de moordaanslagen op IndiraGandhi in 1984 en haar zoon Rajiv in 1991. Adiga beschrijft in
zijn bejubelde stijl de klassenstrijd in zijn land met de felheid van een underdog en de passie van
een beeldenstormer. Tussen de aanslagen is een briljant en gedurfd mozaïek van het leven in India.
Met dezelfde nietsontziende eerlijkheid als in De Witte Tijger vergroot Adiga opnieuw ons begrip
van de wereld waarin we leven.
Hoe ik een non werd César Aira 2016-01-12 Een sinistere, humoristische en hedendaagse roman
die begint met een cyanidevergiftiging en eindigt met aardbeienijs. In deze ‘autobiografische’
roman verzint César Aira zijn jeugd in de stad Coronel Pringles in alle stadia: van het eerste ijsje
tot school, lezen, spelletjes en vriendschappen. De ongelukkige gebeurtenissen uit Aira’s jeugd
veranderen langzaam in iets anders: de anekdotes worden avonturen, avonturen worden fabels en
fabels worden legendes. César Aira begeeft zich in Hoe ik een non werd op het vlak tussen feit en
fictie, herinneringen en vergetelheid, realiteit en fabel. Met zijn subtiele en melancholische gevoel
voor humor reflecteert Aira op zijn mislukkingen, over de betekenis van het leven en het belang
van de literatuur.
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.
New York Magazine 1984-11-12 New York magazine was born in 1968 after a run as an insert of
the New York Herald Tribune and quickly made a place for itself as the trusted resource for
readers across the country. With award-winning writing and photography covering everything from
politics and food to theater and fashion, the magazine's consistent mission has been to reflect back
to its audience the energy and excitement of the city itself, while celebrating New York as both a
place and an idea.
Blote handen Bart Moeyaert 2010 Twee jongens maken de oude eend van een eenzame zonderling
dood. De man neemt wraak. Vanaf ca. 9 jaar.
Eene Nederlandsch-Amerikaansche stoomvaart- en spoorwegverbinding-maatschappij G. C. Daum
1870
Finale als voorspel Nevil Shute 1981
Het Vlaams Parlement Martine Goossens 2003
Vierstemmige koralen Nederlandsche Koraalvereeniging.. 1867
Aeneis auswahl Virgil 1958
De gouden legende Nadeem Aslam 2017-11-09 Met een poëtische intensiteit en weergaloos
empathisch vermogen portretteert Nadeem Aslam in De gulden legende de moslimweduwe Nargis,
haar christelijke pleegdochter Helen en de jonge ex–guerrillastrijder, Imram, die door de vrouwen
in bescherming wordt genomen. Samen moeten ze op de vlucht slaan voor buren die opgehitst zijn
door de blasfemiewetgeving in het hedendaagse Pakistan – een religieus vuur dat de christelijke
gemeenschap, maar ook hun provinciestad in as dreigt te leggen. Ondertussen bloeit er tussen de
pleegdochter en de strijder een verboden liefde en dreigt een belangrijk geheim van de weduwe
ontbloot te worden. Dostojevski, Orwell, Milosz, Tolstoj, Márquez, Naipaul: Nadeem Aslam staat in
het rijtje grote schrijvers die de actuele politiek in hun romans verwerken. Maar deze actualiteit is
slechts een hulpmiddel. Waar het Aslam om gaat zijn de personages van vlees en bloed, om Nargis,
Helen en Imram: hoe ze liefhebben, verlies lijden, blijdschap vieren, van goed tot slecht
veranderen, of andersom.
In ogenschouw Julian Barnes 2015-04-02 Julian Barnes heeft kunst en literatuur zelf moeten
ontdekken, en dat gebeurde pas op latere leeftijd. Op een dag bezocht hij het Musée Gustave
Moreau, zonder precies te weten wie de schilder was, en werd getroffen door zijn ongewone,
weelderige werk. De mystiek van de schilderijen in combinatie met het feit dat hij een ‘eigen
ontdekking’ had gedaan, zette hem in vuur en vlam. Julian Barnes weet hoe kunst je hart kan

veroveren en hoe dat op de lezer over te brengen. Hij neemt de lezer mee op ontdekkingsreis langs
de romantiek, het realisme naar zijn favoriete stroming, het modernisme. Gepassioneerd en
uitnodigend leert hij ons het werk kennen van grote schilders als Delacroix, Courbet, Manet,
Cézanne, Degas, Redon, Bonnard, Magritte, Howard Hodgkin en Lucian Freud.
Voor een zak met botten Llius-Anton Baulenas 2011-05-18 Voor een zak met botten speelt zich af
in het desolate Spanje onder Franco. Legionair sergeant Genís Aleu groeide als kind op in een
religieuze liefdadigheidsinstelling nadat zijn vader Joan Aleu dienst nam in het leger om tegen
Franco te vechten. Jaren later, uitgeput en bijna dood, laat de voormalige krijgsgevangene Joan
zijn zoon plechtig beloven om ooit de botten van een goede vriend uit een krijgsgevangenkamp te
smokkelen en deze een fatsoenlijke begrafenis te geven in Barcelona. Genís, door omstandigheden
gedwongen en omdat het hem betere mogelijkheden geeft de belofte aan zijn vader in te lossen,
neemt als jongeling dienst in het beruchte Spaanse vreemdelingenlegioen, is fanatieker dan wie
ook, maar wordt gedreven door haat voor Franco en zijn obsessie om de wens van zijn vader te
vervullen. Lluís-Anton Baulenas zorgde met Voor een zak met botten destijds in eigen land voor
veel ophef, omdat hij op indringende wijze het bestaan van de Spaanse concentratiekampen onder
de aandacht bracht.
Hawksmoor Peter Ackroyd 1990
Keyboard world Michiel Merkies 2020-09
De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen Jan Van Damme 1995
Zenumagier William Gibson 2014-04-01 Zenumagiër speelt zich af in een verstedelijkte
samenleving van ontzagwekkende metropolen, waar anarchie, misdaad en geavanceerde
computertechnologie de sfeer bepalen. De hoofdpersoon, Case, een zogenaamde computercowboy,
is een van de uitzonderlijk begaafden die via hun zenuwstelsel en brein toegang hebben tot de
matrixruimte, de elektronische wereld van bestanden en programma’s. Dankzij Molly, een
samoerai van de straat die hem uit de onderwereld van Tokio plukt, kan hij weliswaar opnieuw aan
het werk, maar het is illegaal en levensgevaarlijk. Al gauw is hij pion in een onbegrijpelijk netwerk.
Zal Case zich kunnen ontworstelen aan dit web, dat allerlei mensen en zaken met elkaar verbindt –
en zo ja, wat blijft er dan van hem over?
Gitaaroefeningen voor dummies Mark Phillips (muziekbewerker, editor) 2009 Op de cd veel
klinkende voorbeelden van tempi, toonladders en akkoorden.
De tijdelijke gentleman Sebastian Barry 2014-04-08 Jack McNulty is een `tijdelijke gentleman, een
Ier wiens aanstelling in het Engelse leger tijdens de Tweede Wereldoorlog nooit vast is geweest.
Ook zijn huwelijksgeluk met Mai Kirwan, het mooiste meisje van Sligo, is geen lang leven
beschoren. Na vele omzwervingen, als soldaat, ingenieur en observator voor de Verenigde Naties,
komt Jack uiteindelijk in Accra terecht, waar hij besluit zijn grillige levensverhaal op papier te
zetten. Sebastian Barry werkt gestaag voort aan een reeks onafhankelijk van elkaar te lezen
romans waarin hij één familie, zijn eigen, op de voet volgt en zo de twintigste-eeuwse geschiedenis
van Ierland en de Ieren in kaart brengt. In ons taalgebied vonden al meer dan 35 000 van zijn
boeken hun weg naar de lezers.
De omweg Gerbrand Bakker 2011-06-28 Amsterdam. Een vrouw verdwijnt. Haar echtgenoot wordt
verhoord door een begripvolle politieagent en gaat te rade bij zijn schoonouders. De vrouw heeft
een oud huis gehuurd, ver weg, in Wales. Om een nieuwe start te maken. Ze wil dingen vergeten, is
gevlucht voor lastige situaties en pijnlijk nieuws. Maar ook begint ze onbewust weer op te bouwen.
Misschien komt alles toch nog goed. Het is november, het wordt december. Een botte schapenboer
slacht een lam, een huisarts zit zich dood te roken in zijn lege praktijk, de vrouw laat haar haren
kort knippen door de plaatselijke kapster. Van de tien witte ganzen op het veld bij het huis zijn er
na twee maanden nog vier over. En wat moet ze met de vriendelijke maar ongrijpbare jongen die op
een nevelige namiddag over de muur rondom haar tuin springt? De dag voor kerst schepen de
echtgenoot en de politieagent zich in op de boot naar Hull. Ze komen steeds dichterbij, de tijd
begint te dringen.
High Fidelity 1964
EMIEL VERANNEMAN. 1994
Stommelen stampen slaan Sara Baume 2015-10-06 De zonderlinge zevenenvijftigjarige Ray, ‘te
oud om opnieuw te beginnen, te jong om de moed op te geven’, neemt de even zonderlinge
zwerfhond Eenoog in huis. Eenoog is vals maar een goede rattenvanger. Allebei zijn ze gewend

alleen te zijn, maar al snel bouwen ze een gemeenschappelijk leven op. De seizoenen volgen elkaar
op en de vriendschap verdiept zich, tot Eenoog zich in de nesten werkt en Ray geen andere
mogelijkheid ziet dan met zijn metgezel op de vlucht te slaan.
Zeven minuten na middernacht Patrick Ness 2013-10-10 Het monster verscheen net na
middernacht. Maar het is niet het monster dat Conor verwachtte, het monster uit de nachtmerrie
die hij bijna elke nacht heeft gehad sinds zijn moeder ziek werd. Die met de duisternis, de wind en
het geschreeuw. Het monster uit zijn achtertuin is anders. Oud. Wild. En hij wil het meest
gevaarlijke van alles van Conor, hij wil de waarheid.
Rik Wouters (1882-1916) Rik Wouters 1994
Terug naar Congo Godelieve Elisabeth Achiel Micheline Joris 2018 De Belgische journaliste reist
naar het land waar haar heeroom vroeger missionaris was.
Soraya's lied Leila Aboulela 2012-12-07 Terwijl de Britse heerschappij in Soedan afneemt probeert
patriarch en succesvol zakenman Mahmoud Abuzeid grip te houden op de verschillende takken van
zijn familie. De veelbelovende opvolger van het familiebedrijf en tevens briljante en knappe zoon
Nur loopt ernstig letsel op tijdens een ongeluk waardoor de welvarende familie Abuzeid voor een
onzekere toekomst geplaatst wordt. De familie wordt geconfronteerd met de wrijving tussen de
tradities van het verleden en het vooruitzicht van een moderne toekomst. ‘Ze trekt je haar wereld
in als ze het leven in Groot-Brittannië beschrijft, de geuren en de geluiden, de kreten en de
uitdrukkingen.’ – The Independent
De laatste man in de toren Aravind Adiga 2011-08-22 Aan wie je het ook vraagt in Bombay,
iedereen zal zeggen dat Toren A helemaal pucca is. Het gebouw is dan wel omringd door
sloppenwijken en er razen ook continu vliegtuigen over, toch is het al vijftig jaar lang pucca. Maar
Bombay is veranderd in die lange tijd, en niet alleen van naam. Mumbai is nu een stad in
ontwikkeling, bevolkt door welvarende Indiërs die in het buitenland steenrijk zijn geworden.
Wanneer projectontwikkelaar Dharmen Shah de bewoners van Toren A probeert uit te kopen om er
luxueuze appartementen te bouwen, is zijn bod meer dan genereus. Maar lang niet iedereen
accepteert het bod: velen wonen al hun hele leven in het gebouw en zijn bovendien op leeftijd. De
spanningen tussen de doorgaans zo beleefde bewoners van Toren A komen tot een kookpunt
wanneer ze een voor een toch voor het geld zwichten, behalve de halsstarrige leraar Masterji. Het
wordt steeds duidelijker dat het gevaarlijk is om Shah ook maar iets te weigeren en als de deadline
voor de verkoop nadert, veranderen Masterjis buren in vijanden, en zijn vrienden in
samenzweerders. De laatste man in de toren is een innovatieve en spannende roman over geld en
macht, luxe en verlies, hebzucht en moord. Een weergaloos boek over een man die weigert zich aan
te passen aan een snel veranderende wereld.
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