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Literary Prizes and Cultural Transfer Jun 22 2019 Literary Prizes and Cultural Transfer addresses the multilevel nature of literary and translation prizes, with the
aim of expanding our knowledge about them as an international and transnational phenomenon. The contributions to this book analyse the social, institutional, and
ideological functions of such prizes. This volume not only looks at famous prizes and celebrities but also lesser known prizes in more peripheral language areas
and regions, with a special focus on cultural transmitters and their networks, which play a decisive role in the award industry. Cultural transfer and translations are
at the heart of this book and this approach adds a new dimension to the study of literary and translation prizes. The contributions reveal the diverse ways in which
a cultural transfer approach enhances the study of literary prizes, presenting the state of the art regarding recent developments in the field. Articles with a broader
scope discuss definitions, concepts, and methods, while other contributions deal with specific case studies. A variety of theoretical and methodological approaches
are explored, applying field theory, network analysis, comparative literature, and cultural transfer studies. By providing multiple perspectives on the literary prize,
this volume aims to contribute to our knowledge and understanding of this intriguing phenomenon.
Ons erfdeel Sep 17 2021 Algemeen-Nederlands driemaandelijks kultureel tijdschrift uitgegeven door de Stichting Ons Erfdeel v.z.w.
The Low Countries Oct 19 2021
Cumulated Index Medicus Mar 31 2020
Spoo Pee Doo Oct 07 2020 Europa staat in brand, maar onverschillig bestellen we nog een glas. Verdedigen we onze vrijheden, of verdedigen we onze leegte?
Terreur is niet blind, sterker nog, hij heeft het gemunt op onze westerse verworvenheden. Europa beeft en siddert, voelt zich door een reveille van
godsdienstfanatisme plotsklaps teruggeworpen naar een era die het definitief verlaten dacht te hebben. Dimitri Verhulst schreef er een roman over: ‘Spoo Pee
Doo’. Hebben we onze monsters zelf gevoed? De urgentie aan antwoorden en oplossingen kan niet worden ingelost. Maar, in alle machteloosheid misschien, we
kunnen de aanslagen van gruwel beantwoorden met aanslagen van schoonheid, aanslagen van literatuur. De inkt moet vloeien, omdat ook hem de droogte dreigt
te worden opgelegd. Over de botsing tussen godsdienstfanatisme en vrijheden, van wat dan ook.
De boeken apotheek Apr 24 2022 Heb je last van hooikoorts? Als je je onderdompelt in Jules Vernes 20.000 mijlen onder zee zul je geen last meer hebben van
pollen. Ben je na een teleurstellende relatie je geloof in de liefde verloren? Lees dan Murakamis 1q84 en word net als hoofdpersoon Tengo opnieuw verliefd op de
liefde. Of vind je het jammer dat je vader geheelonthouder is? Laat hem Jan van Mersbergens Naar de overkant van de nacht lezen en hij zal ervan overtuigd
raken dat het goed is om je af en toe te laten gaan. In dit `medisch handboek worden meer dan 320 aandoeningen van midlifecrisis en slapeloosheid tot gebrek
aan humor en constipatie beschreven. In totaal 550 romans bieden soelaas: de ene keer geeft het verhaal zelf afleiding, een andere werkt het ritme van het proza
genezend. Ella Berthoud en Susan Elderkin zijn twee gepassioneerde Engelse `bibliotherapeuten bij The School of Life, opgericht door onder anderen Alain de
Botton. Hun bejubelde boek The Novel Cure is voor deze vertaling voor een kwart aangevuld met remedies van Nederlandse en Vlaamse bodem. De lemmas zijn
verzorgd door literair journalist Maarten Dessing. `Een ode aan de mogelijkheden van de roman. The Guardian
Zomerse familieromans, 3-in-1-bundel Dec 21 2021 Een jonge veilingmeester gaat op zoek naar het verhaal van een mysterieuze affaire op een prachtig
landgoed, de levens van twee Griekse vluchtelingen raken onlosmakelijk met elkaar verbonden, en een oud fotoboek brengt lang verborgen familiegeheimen aan
het licht. Dit en meer lees je in deze zomerbundel waar je zeker een paar heerlijke uurtjes mee door kunt brengen! De boeken in deze bundel zijn: Victoria Hislop –
Het kleine paradijs; Rachel Hore – Sterrennacht; Patricia Scanlan – Het fotoboek.
De intrede van Christus in Brussel Sep 05 2020 Wanneer wordt aangekondigd dat Christus op 21 juli, in volle komkommertijd, Brussel zal bezoeken, ondergaat de
Belgische hoofdstad een metamorfose. De gevels worden opgeknapt, bloembakken geplaatst en de criminaliteitscijfers duiken plotsklaps naar het nulpunt. Terwijl
de beleidsmensen bakkeleien over wie een persoonlijk onderhoud met de profeet verdient en discussiëren over de route waarlangs Jezus lopen moet, krijgt de
stad almaar een menselijker gelaat met oog voor de dakloze, de illegaal, de dronkaard en de armoe-oogster. De metro ruikt niet langer naar pis, de hoop is onder
het volk. En dan breekt de grote dag zelf aan.
Reizen door Albanië en Macedonië Jun 14 2021 Dolf de Vries gaat op reis. Eerst naar Macedonië en daarna naar Albanië. Het ene land in de nasleep van
brandende conflicten en het andere land opkrabbelend uit een jarenlang communistisch regiem. Hoe zou het zijn als ik wakker zou worden en tegen mijn slaperige
vrouw zou zeggen: 'Zullen we straks op reis gaan, bijvoorbeeld naar Macedonië?' Terwijl we geen gidsen en romans zouden lezen, en geen landkaarten zouden
kopen... En zo ging Dolf de Vries op weg. Eerst naar Macedonië en daarna naar Albanië. Het ene land in de nasleep van brandende conflicten en het andere land
opkrabbelend uit een jarenlang communistisch regiem. In dit fascinerende boek verhaalt de auteur over zijn bevindingen terwijl hij moeizaam zijn weg zoekt over
slechte wegen, veel cultuurschatten ontdekt en de mensen onderweg vraagt naar hun belevenissen, ervaringen en hoop voor de toekomst.
Vrij Nederland Feb 08 2021
Madame Verona Comes Down the Hill Aug 29 2022 “A timeless novel about love, loss and village life” from the award-winning Dutch author of The Misfortunates
and Problemski Hotel (Aesthetica). Years ago, Madame Verona and her husband built a home for themselves on a hill in a forest above a small village. There they
lived in isolation, practicing their music, and chopping wood to see them through the cold winters. When Mr. Verona died, the locals might have expected that the
legendary beauty would return to the village, but Madame Verona had enough wood to keep her warm during the years it would take to make a cello—the
instrument her husband loved—and in the meantime she had her dogs for company. And then one cold February morning, when the last log has burned, Madame
Verona sets off down the village path, with her cello and her memories, knowing that she will have no strength to climb the hill again. Poignant, precise and
perfectly structured, this is a story of one woman’s tender and enduring love—as a wife, and as a widow. “An intimate, unsentimental portrayal of European rural life
. . . In Verhulst’s landscape, nature is ruthless, amoral and never benign, and human memory a cruel mirage . . . His best sentences are gorgeously
resonant.”—The Herald “Aging, bereavement and death are somber themes, yet this novel’s treatment of them is agreeably entertaining . . . this tale of enduring
love is often preposterous, sometimes poignant and, above all, consistently charming.”—The Independent
Zomerse familieromans, 6-in-1-bundel Nov 19 2021 Onder de heerlijke Spaanse, Griekse en Engelse zomerzon ontluikt er liefde te midden van een familievete,
dreigt de mooiste dag van Jenna’s leven - haar zorgvuldig geplande bruiloft - helemaal in het water te vallen en gaat een jonge veilingmeester op zoek naar het
verhaal van een mysterieuze affaire op een prachtig landgoed. Dit is een greep uit de zonnige boeken van deze zomerbundel waar je wel een paar lekkere, luie
uurtjes mee door kunt brengen! De boeken in deze bundel zijn: Liz Fenwick – Sterren boven Cornwall; Françoise Bourdin – Water en Vuur; Elin Hilderbrand – Een
prachtige dag; Victoria Hislop – Het kleine paradijs; Rachel Hore – Sterrennacht; Patricia Scanlan – Het fotoboek.
Die Beschissenheit der Dinge Jan 22 2022 Ein Leben zwischen Kneipe, Küche und Klo - herrlich witzig, ebenso unflätig wie poetisch Dimmetrieken wächst bei
seiner Großmutter in dem flämischen Dorf Reetveerdegem auf, zusammen mit seinem Vater und drei Onkeln. Sozialamt, Kneipe, Küche und Klo sind die
Eckpfeiler ihres Daseins, und sie sind stolz darauf. Wer auf sie herabschaut, bekommt ihre Fäuste zu spüren. Sie veranstalten Trinkwettbewerbe, die erst mit dem
Delirium enden, sammeln die besten Sauflieder und denken nicht an die Zukunft, da sie sowieso keine haben ... Dimitri Verhulst erzählt seine eigene Geschichte
als Roman. Eine schonungslose Abrechnung, getragen vom Stolz der Outcasts, von der Wut gegen alle, die glauben, über anderen zu stehen.

Problemski Hotel May 14 2021
Mevrouw Verona daalt de heuvel af Sep 29 2022 Op een gure winterdag daalt Mevrouw Verona de heuvel van Oucwègne af, in de wetenschap dat de terugtocht
voor haar fysiek niet meer haalbaar is. In het dal gaat ze bij de rivier zitten, in afwachting van haar laatste moment, aan haar voeten een trouwe hond.
Hebben en zijn Jun 02 2020 Welkom in de kliniek waar de doden afkicken van het leven. Dimitri Verhulst werpt op magistrale wijze licht op de eindigheid, het
leven en de dood. ‘Hebben en Zijn’ van Dimitri Verhulst begint met de dood van Malodot. Na een fataal auto-ongeluk bevindt hij zich tot zijn verbazing in een
kliniek waar hij eerst moet zien af te kicken van het leven alvorens hij volkomen dood kan zijn. Mislukt hij hierin, dan moet hij zijn hele bestaan opnieuw ondergaan,
van begin tot eind, op exact dezelfde manier. Met een bont gezelschap van lotgenoten heeft hij groepstherapieën en hij voert individuele gesprekken met een
raadselachtige Counselor die hem ertoe probeert te bewegen die vuile verslaving aan het leven af te zweren. In ‘Hebben en Zijn’ werpt Dimitri Verhulst in geestige
en fraaie bewoordingen licht op onze eindigheid; het is een roman die met geen andere te vergelijken valt, ook niet binnen het oeuvre van de schrijver zelf.
De berenrug Dec 29 2019 Wat weegt zwaarder, het eigen geluk of de zorg voor anderen? Eind negentiende eeuw. Een natuurramp verwoest een afgelegen
eiland diep in de Noord-Atlantische wateren. De bomen sterven af, oogsten mislukken, de vrouwen baren geen kinderen meer. In de steek gelaten door de rest
van de wereld zijn de eilandbewoners op zichzelf aangewezen. De jonge Ellie voert haar eigen strijd. Haar stiefvader wil dat ze samen met hem de vuurtoren gaat
bemannen terwijl de zoon van de eilanddokter haar als zijn toekomstige bruid ziet. Maar zij droomt zelf van een leven ver weg van het eiland. Twee
schipbreukelingen zetten de verhoudingen tussen de eilanders op scherp. Hoeveel regels zal de pastoor nog uitvaardigen om de gemeenschap aan zich te
binden? Wat bezielde de schoolmeester om zijn huis op klaarlichte dag in brand te steken? Waarom stortte een kind zich van het klif? Het versterkt Ellie's
vastbeslotenheid aan het eiland te ontsnappen. Ze vindt een onverwachte bondgenoot. Maar wanneer haar droom werkelijkheid kan worden, moet ze een keuze
maken.
Godverdomse dagen op een godverdomse bol May 26 2022 Dimitri Verhulst presenteert u de geschiedenis van de mensheid in minder dan tweehonderd pagna's,
in een oerknal van taal. Vanaf het moment dat we uit het water kwamen gekropen en op twee benen gingen lopen tot en met de jaren dat we elkaar naar de
andere wereld zijn gaan bombarderen. Evolutie als bildungsroman. Een met het mes geschreven vertelling waarin naam noch datum valt. De inventaris van een
ondersoort, het curriculum van een smeerlapperij. Gegoten in een verhaal met een hoofdpersonage waarin u zich ongetwijfeld zo nu en dan herkennen zal,
herkennen moet. Prettig is anders.
Mevrouw Verona daalt de heuvel af / druk 25 Oct 31 2022 Een oude vrouw overdenkt vlak voor haar sterven haar leven.
Sehr geehrter Herr M. Sep 25 2019 Ein Schriftsteller, zwei verliebte Gymnasiasten und ein auf mysteriöse Weise verschwundener Lehrer stehen im Zentrum von
Herman Kochs Erfolgsroman, der den Leser in ein Wechselbad der Verdächtigungen und Zweifel taucht. Die Fragen »Wer ist Täter? Wer ist Opfer?« und »Wem
gehört eine Geschichte?« werden neu gestellt. Spannend wie ein Thriller. Der früher allseits gefeierte Autor M. bekommt Post von einem Leser. Post mit
drohendem Unterton. Der Absender habe wichtige Informationen für ihn. M. hatte seinen größten Erfolg vor vielen Jahren mit einem Roman, der auf einem wahren
Fall beruhte: Er schrieb einen Thriller über das ungeklärte Verschwinden eines Lehrers, ein Fall, der damals landesweit Schlagzeilen machte. Dieser
Geschichtslehrer hatte eine kurze Affäre mit einer bildhübschen Schülerin und wurde zuletzt gesichtet, als er die Gymnasiastin und ihren neuen Freund in einem
Ferienhaus im Süden Hollands aufsuchte. Die literarische Umsetzung dieses Kriminalfalls hat M.seinerzeit berühmt gemacht,doch heute ist sein Stern gesunken.
Geradezu brennend aber interessiert sich neuerdings M.s geheimnisvoller Nachbar für ihn. Was hat der Nachbar mit der jahrelang zurückliegenden Geschichte zu
tun? Was führt er im Schilde? Herman Kochs neuer Roman spielt auf vielen Ebenen: Er erzählt die Geschichte einer ungewöhnlichen Jugendliebe, taucht ein in
den Mikrokosmos Schule (ein Haifischbecken!) und führt in die Kulturszene Amsterdams (erst recht ein Haifischbecken!). Spannend wie ein Thriller, ist der Roman
zugleich eine hochraffinierte Meditation über das Verhältnis von Wirklichkeit und Fiktion. »So böse und kalkuliert geschmacklos, dass man vor Schadenfreude
grinsen möchte« WDR5 Bücher»Ein Volltreffer. Kompositorisch komplexer als die Vorgänger, aber kein Quäntchen weniger spannend. Der Roman birst vor
Energie und hat ein Tempo, dass man sich in der 1. Klasse des Thalys wähnt.« De Morgen
Gottverdammte Tage auf einem gottverdammten Planeten Nov 27 2019 Der neue Geniestreich des wilden Flamen: die Geschichte der Menschheit als bitterböse
Satire. Das neueste Werk des jungen wilden Flamen aus den wallonischen Bergen ist eine Menschheits-, Technik- und Kulturgeschichte in schnoddrigen
Kommentaren, krassen Bildern und funkensprühenden Sätzen. Ein Pamphlet, das dem Menschen den Spiegel vorhält und seinen Werdegang vom Wasserwesen
zum Erbauer der Atombombe, seine Entwicklung im Zeichen des Fortschritts als einen einzigen Zug der Verheerung und Weltzerstörung beschreibt.
Wat men in Constantinopel te zien krijgt Mar 12 2021
Dimitri Frenkel Frank Jun 26 2022 `Ik was al gefascineerd door zijn televisiewerk, zo verklaart Bert van der Veer zijn eerste interesse in Dimitri Frenkel Frank,
`maar naarmate ik dieper in het leven en het werk van Dimitri Frenkel Frank doordrong, werd ik gegrepen door zijn mentaliteit en gedrevenheid. Ik zag niet alleen
een schrijver van een indrukwekkende hoeveelheid toneelstukken, sketches en scenarios, maar ook een man met passie en levenslust. En iemand die zijn talent
versnipperde, als het maar spannend of interessant was. Daar lag voor mij de aanleiding om een monument voor Dimitri Frenkel Frank op te richten, een
monument in de vorm van deze biografie. Dimitri Frenkel Frank werd geboren op 1 april 1928 in Munchen als kind van Duitse ouders (zijn vader was een joodse
`Stehgeiger). Het gezin met ook broer Gregor vluchtte naar Nederland en overleefde de oorlog. Na een studie rechten, een baan als acteur bij het Volkstoneel en
luitenant in het leger, vond Dimitri zijn eerste stiel in de reclame. Hij maakte legendarisch werk voor De Bijenkorf en bedacht Joris Driepinter. Maar zijn werk als
schrijver voor toneel, film en televisie bezorgde Frenkel Frank de grootste bekendheid. Met meer dan tien grote toneelstukken, drie speelfilms en tal van kleine
producties werd hij een productieve, veelzijdige en succesvolle schrijver/regisseur. Hij schreef de toneelstukken 'Blaffen tegen de maan', 'Spinoza' en 'In de holte
van je arm', regisseerde de films 'Hoge hakken, echte liefde', 'De Boezemvriend' en 'De IJssalon', en was de grote man achter het legendarische 'Hadimassa' en
maker van de tv-film 'De Liefdeswacht' met Liesbeth List en Ramses Shaffy. Deze biografie van Nederlands meest veelzijdige schrijver, regisseur en copywriter is
een must-have voor iedereen die geïnteresseerd is in reclame, theater, televisie en film.
De geliefde van de kolonel Aug 24 2019 De Engelse Susan Travers was liever een jongen geweest en droomt al vroeg van een leven vol avontuur. Ze kan niet
wachten tot ze het welgestelde milieu waarin ze opgroeit kan ontvluchten. Als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt meldt ze zich aan het front, waar ze eerst als
verpleegster en ambulancechauffeur werkt. Later sluit ze zich in Noord-Afrika aan bij het Vreemdelingenlegioen, dat tot die tijd alleen maar mannen toeliet. Ze is
helemaal op haar plaats in het gezelschap van stoere mannen, in de verzengende hitte van de woestijn, waar alleen nog maar het overleven telt. Susan wordt de
chauffeur van een belangrijke bevelhebber, kolonel Koenig. Tijdens de vaak levensgevaarlijke ritten langs de linies bloeit er een passionele relatie tussen hen op.
Een liefde die koste wat kost geheim moet blijven, omdat de kolonel getrouwd is. Tijdens een grote veldslag stelt ze haar leven voor hem in de waagschaal. Aan
hun relatie komt echter abrupt een eind als de kolonel naar Frankrijk terugkeert.
Stoppen met roken in 87 gedichten Jul 04 2020 Dimitri Verhulst schrijft romans, verhalen, toneel, libretto’s en songteksten, en hij wijdt zich ook – zij het op zeer
gezette tijden – aan de poëzie. In 2001 verscheen Liefde, tenzij anders vermeld, destijds gebloemleesd door Gerrit Komrij en onlangs nog door Ilja Leonard
Pfeijffer in zijn monumentale inventarisatie van de moderne poëzie. Sindsdien werkte hij gestaag voort aan een dossier teksten die een amalgaam vormen van
gedichten, liedteksten (o.a. voor Wende Snijders) en de veelgeroemde teksten voor de televisieserie Made in Europe.
Academicus Vampyrus 4: Bloedbelofte Feb 29 2020 Rose staat na de slachting op Academicus Vampyrus voor de grootste uitdaging in haar leven. Nu Mason
naar de andere wereld is vertrokken, moet ze Dimitri Belikov, de liefde van haar leven, opsporen en... vermoorden. Zal hij hiertoe in staat zijn nadat ze de hele
wereld heeft afgereisd om hem te vinden? Of is het nu eindelijk tijd om zich bij hem te voegen?
Kaddisj voor een kut Dec 09 2020 In zijn autobiografische roman 'Kaddisj voor een kut' vertelt Dimitri Verhulst op een rauwe en genadeloze manier over het leven
in een jeugdinstelling. Geïnspireerd door de wanhoopsdaden van ex-instellingskinderen laat Verhulst zien hoe het is om op te groeien in zo’n omgeving.
Steinz Apr 12 2021 PDF-uitgave van Steinz – Gids voor de wereldliteratuur Wat te lezen na Honderd jaar eenzaamheid, Het diner of een ander favoriet boek? Hoe
liep het af met Jane Eyre, en waarom is Anna Karenina zo bijzonder? Door welke romans werd Haruki Murakami beïnvloed, en wie hebben zich op hun beurt laten
inspireren door Norwegian Wood? Steinz – gids voor de wereldliteratuur geeft antwoord op deze en vele andere vragen, aan de hand van: · 416 karakteriseringen
van auteurs uit 26 taalgebieden, met aandacht voor hun beste werk, en met tips voor boeken in een vergelijkbare stijl of over hetzelfde onderwerp · 52
boekwebben, literaire schema’s rondom beroemde boeken, met een overzicht van invloeden en suggesties voor verder lezen · 104 enthousiasmerende
samenvattingen van klassieken uit de wereldliteratuur, van de Decamerone tot Wolf Hall en van Advocaat van de hanen tot Der Zauberberg · 26 ‘one-book
wonders’, auteurs die beroemd zijn om één briljant boek · 26 lijstjes met elk 13 boeken over één onderwerp · 52 landkaarten die laten zien waar de meesterwerken
uit de wereldliteratuur zich afspelen – ideaal voor ‘lezen op locatie’ · 26 quizzen rondom literaire thema’s Een introductie tot het wereldwijde web van de fictie
Steinz – Gids voor de wereldliteratuur, een samenvoeging, volledige bewerking en actualisering van de succesboeken Lezen &cetera (2003) en Lezen op locatie
(2004), is een handboek voor de individuele lezer, maar ook een naslagwerk voor leesgroepen, boekhandelaars, scholieren, studenten en docenten. Een schat

aan informatie en dwarsverbanden. Aan Steinz – Gids voor de wereldliteratuur werd meegewerkt door Toef Jaeger (1971), redacteur Boeken en literair criticus van
NRC Handelsblad.
De lichtjaren Mar 24 2022 Een hartstochtelijke zoektocht naar betekenis Midden in een broeierige hittegolf ontvangen twee jonge dertigers met de post een
heremietkreeft. Kort daarna kondigt een vriendin aan dat ze in verwachting is, wat bij het koppel oud verdriet naar boven haalt. Hun wereld is misschien wel onze
nabije toekomst: de postbezorging is overgenomen door Amazon, drones bewaken de openbare orde, rijken migreren naar het koelere noorden. Met hun
jeugdvrienden filosoferen ze over hoe alles anders had kunnen zijn, over tijdreizen, over het koloniseren van andere planeten, over het leven dat hun beloofd is en
het leven dat ze gekregen hebben. Gaandeweg lijken tijd en ruimte in de hitte te versmelten: herinneringen vloeien door elkaar, oude Europese mythes verweven
zich met het heden, geesten komen tot leven. Het lijkt wel alsof de hele geschiedenis van de mensheid zich verzet tegen het uitsterven. Jens Meijen vraagt zich in
zijn debuutroman af hoe we een zinvol leven kunnen opbouwen, of het wel rechtvaardig is om in dit klimaat nog een kind op de wereld te zetten, en welke
verantwoordelijkheid we dragen voor andere levensvormen op onze aarde.
Het eiland Oct 26 2019 Alexis Fielding staat op het punt een belangrijke beslissing in haar leven te nemen en wil daarom meer weten over het verleden van haar
moeder, die opgroeide in een klein dorpje op Kreta, voordat ze naar Londen verhuisde. Alexis reist af naar Kreta en ontdekt daar de dramatische geschiedenis van
haar familie.
Die letzte Liebe meiner Mutter Jan 10 2021 Ein Unglück kommt selten allein: Jimmy ist elf Jahre alt, als seine Mutter Martine kurz nach der Trennung von ihrem
Mann nicht nur einen neuen Lover findet, sondern mit diesem und ihrem Sohn auch noch eine Busreise unternimmt – ausgerechnet in den Schwarzwald! Dabei ist
eigentlich von Anfang an klar, dass das nicht gutgehen kann. Als Jimmys Mutter Martine den ständig betrunkenen und oft gewalttätigen Vater verlässt, hofft er, ein
vielleicht normaleres Leben mit ihr führen zu können. Doch bald darauf hat Martine eine neue Liebe gefunden, womöglich ihre letzte, für immer und ewig. Wannes
Impens heißt der Neue, spießig ist er, und er zieht auch gleich in die gemeinsame Wohnung ein. Martine ist fast so etwas wie glücklich, vor allem, wenn sie ihre
Lieblingsserie »Home is where my children cry« im Fernsehen anschauen kann. Jimmy ist ganz und gar nicht glücklich. Als die drei eine Busreise in den
Schwarzwald machen, kommt es immer öfter zu unschönen Szenen. Und als sich auch noch herausstellt, dass Martine ein Kind bekommen wird, ist es Jimmy
endgültig klar: Er stört. Nicht einmal die zarte, erste Liebe zu der älteren Héloise kann ihn darüber hinwegtrösten, dass er die Liebe seiner Mutter verloren hat.
Barock, sarkastisch und melancholisch erzählt Dimitri Verhulst in seinem neuen, wieder stark autobiographischen Roman vom viel zu frühen Ende einer Kindheit.
Und zugleich erzählt er gleichsam so etwas wie die Vorgeschichte zu seinem vielbeachteten, inzwischen erfolgreich verfilmten Buch »Die Beschissenheit der
Dinge«.
Het kleine paradijs Aug 17 2021 Thessaloniki, 1917. Terwijl Dimitri Komninos wordt geboren, legt een vlammenzee de welvarende multiculturele stad in de as. Het
is de eerste in een reeks dramatische gebeurtenissen die de stad ingrijpend veranderen. Vijf jaar later vlucht een jonge vrouw, Katerina, in een wrakkig bootje naar
Griekenland. Haar dorp in Klein-Azië is verwoest door Turkse troepen, waarbij ze haar moeder uit het oog verloor, en ze staat er alleen voor. Vanaf het moment
dat Dimitri en Katerina elkaar ontmoeten, raken hun levens onlosmakelijk met elkaar verbonden...
Der Bibliothekar, der lieber dement war als zu Hause bei seiner Frau Jul 16 2021 Scheint gar nicht so leicht, in Würde zu altern! Es muss doch noch mehr geben
als eine langweilige, vorgezeichnete Existenz ins Grab hinein, eine lieblose Ehe, die einem jede Selbstachtung raubt, und Kinder, die einem fremd sind – sagt sich
der gut siebzigjährige Désiré Cordier eines schönen Tages. Und beschließt, einen auf dement zu machen. Die Rolle des senilen Vergesslichen spielt er so gut,
dass ihn die Familie schließlich ins Pflegeheim bringt, wo er endlich frei zu sein meint ... »Das Leben schien schneller zu verlaufen als die Gedanken, und bevor er
einen Entschluss gefasst hatte, war er ein alter Mann.« Als Désiré Cordier klar wird, dass dieser Satz auf ihn zutrifft, versucht er in letzter Minute, das Ruder
herumzureißen. Andere verkaufen ihre gesamte Existenz auf e-bay, für sagenhafte zwei Millionen Dollar (wie ihm sein alter Boule-Freund erzählt), und er möchte
seines nicht mal geschenkt. Immer hat er nur klein beigegeben, wenn seiner Frau Moniek etwas an ihm nicht passte, und jetzt, da der Verkauf ihres Hauses und
ein Umzug in eine kleine Wohnung bevorstehen, bekommt er Panik. Wie soll er seiner dominanten Frau da noch ausweichen, ohne Garten und Keller? Und so
entwirft er eine ungewöhnliche Strategie: Er gibt vor, an Demenz zu erkranken – was dem ehemaligen Bibliothekar nicht nur ein diebisches Vergnügen bereitet,
sondern auch erstaunlich gut gelingt. Schon bald landet er in dem Pflegeheim »Winterlicht«, zusammen mit anderen Dementen und überforderten Pflegern, wo er
neben haarsträubenden Missständen auch so manche Überraschung entdeckt – einen Strategen im Geiste, einen ehemaligen Nazi und eine alte Jugendliebe ...
Dimitri Verhulst, der gefeierte Bestsellerautor aus Flandern, dem niederländischsprachigen Belgien, greift in seinem neuen Roman ein höchst aktuelles Thema auf
und zeigt voll Komik und Esprit und mit herzzerreißender Schonungslosigkeit, dass es gar nicht so einfach ist, in Würde zu altern.
Hoe maakbaar is de lezer? Feb 20 2022 Positieve leeservaringen in de kindertijd vormen de basis voor een leven lang lezen. Het is dan ook belangrijk dat
kinderen structureel te maken krijgen met leesbevordering en literatuureducatie. Baby’s, peuters, kleuters, kinderen en tieners, allemaal verdienen zij een aanpak
op maat. In Hoe maakbaar is de lezer? wordt aandacht besteed aan de vele factoren die de leesontwikkeling van kinderen kunnen maken of breken. Welke rol
spelen het gezin en socialiserende instanties zoals de school bij het stimuleren van leesplezier en literaire competentie bij kinderen? Hoe beïnvloedt tekstkeuze de
leesontwikkeling? Op welke wijze kunnen boek-apps en digitale platformen de leeservaring verrijken? En waarom is structurele aandacht voor lezen eigenlijk zo
belangrijk? Dit zijn slechts enkele van de kwesties die in deze publicatie aan bod komen. Hoe maakbaar is de lezer? is het resultaat van het gelijknamige
wetenschappelijk congres dat Stichting Lezen eind 2014 organiseerde. Met dit congres nam Dick Schram afscheid van Stichting Lezen. Hij vervulde van 1998 tot
2014 vanwege Stichting Lezen de Bijzondere Leerstoel Leesgedrag aan de VU. Deze congresbundel is door hem samengesteld. Hoe maakbaar is de lezer? biedt
een wetenschappelijke basis voor hernieuwd beleid rondom de doorgaande leeslijn en is een must read voor iedereen die op de hoogte wil blijven van de nieuwste
inzichten op het gebied van lezen
De laatste liefde van mijn moeder, De helaasheid der dingen, Kaddisj voor een kut Nov 07 2020 In de bundeling van ‘De laatste liefde van mijn moeder’, ‘De
helaasheid der dingen’ en ‘Kaddisj voor een kut’ rekent Dimitri Verhulst af met zijn jeugd, maar brengt hij tegelijkertijd een prachtige ode aan die jeugd. In ‘De
laatste liefde van mijn moeder’ voelt een zoon zich ongewenst nu zijn moeder een nieuwe vriend heeft. In ‘De helaasheid der dingen’ groeit de jongen op met de
grootmoeder als spil van het gezin en met werkloze, dronken nonkels. In ‘Kaddisj voor een kut’ is hij beland in een instelling voor verwaarloosde kinderen. Later
zal blijken dat velen van hen zich geen raad weten met het familieleven. Het werk van Dimitri Verhulst (1972) verschijnt in vijfentwintig landen. Van de klassieker
‘De helaasheid der dingen’ werden meer dan 200.000 exemplaren verkocht en het boek werd bekroond met de Gouden Uil Publieksprijs.
Bloedboek Aug 05 2020 Dimitri Verhulst keerde terug naar de Bijbel om de schoonheid van de taal, maar toen hij zich aan het hervertellen zette realiseerde hij
zich dat de verhalen eigenlijk mooier zijn dan de woorden waarin ze gevat zijn. De eerste vijf Bijbelboeken bevatten de geschiedenis van het ontstaan van de
wereld, de verspreiding der volkeren en de wetgeving. Het zijn de verhalen die iedereen wel kent, maar ze worden steeds minder gelezen. Verhulst besloot de
verhalen terug te geven aan de taal en verbaasde zich over gruwelijke details en lachwekkende eigenaardigheden...
Schaduw en vuur Jan 28 2020 Op jonge leeftijd koesteren de broers Leon en Max en hun stiefzus Nora hun dromen, op volwassen leeftijd zijn ze vrijwel alles
verloren. Geborgenheid heeft plaatsgemaakt voor eenzaamheid. Verwachting is veranderd in ontgoocheling. Aan de teloorgang van hun onverbrekelijke band ligt
een noodlottige gebeurtenis ten grondslag, waarop ieder van hen op zijn eigen manier reageert. Nora wordt een succesvol kunstenares, maar trekt zich terug in
haar fantasiewereld. Max reist af naar een oorlogsgebied en verdwijnt uit het zicht. En terwijl Leon op een stoffige zolder een enorm archief van herinneringen
aanlegt, dringt een jonge vrouw zijn leven binnen – reddende engel of schikgodin? Dit fascinerende en ingenieus vertelde verhaal over verzoening en schuld begint
in de nabije toekomst en eindigt in het recente verleden. Dan wordt met een schok duidelijk waarom de levens van Nora, Max en Leon zo gelopen zijn. Maar was
dit de enige mogelijkheid?
Het leven gezien van beneden May 02 2020 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.
Bovenhuids Jul 24 2019 Ronan Willems leidt een doodnormaal leven in een al even doodnormale Vlaamse stad, maar toch laat zijn omgeving diepe sporen na.
Een Belgische ontwikkelingswerker en een Congolese activiste worstelen met vragen over de toekomst van hun zoon, Dieumerci Dumont, die staat te trappelen
om volwassen te worden. En dan is er nog Murhula Muhini, die opgroeit in een kleine boerengemeenschap in Oost-Congo. Wanneer een rebellengroep zijn dorp

binnenvalt, ontstaat er een kettingreactie die het leven van elk van deze jongens ingrijpend zal veranderen.
Madame Verona steigt den Hügel hinab Jul 28 2022 Der Roman erzählt die Geschichte eines ganzen Dorfes über mehrere Jahrzehnte hinweg. In Oucwegne
leben vierzig Personen. Eine davon, die Titel gebende Madame Verona, macht sich mitten im Winter auf den Weg hinunter ins Dorf und lässt dabei ihr Leben
Revue passieren. (RBB-Inforadio)

Where To Download Mevrouw Verona Daalt De Heuvel Af Dimitri
Verhulst Read Pdf Free

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Where To Download dl3.pling.com on December 1, 2022 Read Pdf Free

