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Herman Koch Boeken
Izaac van Deen (1804-1869) was een pionier in de fysiologie en de eerste Joodse hoogleraar in Nederland. In 1851 werd
hij als buitengewoon hoogleraar in Groningen aangesteld. Ruim vijftig jaar na de juridische gelijkstelling van Nederlandse
Joden betekende dit een doorbraak in het emancipatieproces. De moeizame totstandkoming van deze aanstelling geeft
een interessant beeld van het universitaire leven van die dagen. Twee decennia later werd de eerste vrouwelijke student
in Groningen toegelaten - Aletta Jacobs, eveneens van Joodse huize. De Groningse universiteit bouwde zo verder aan
haar liberale reputatie.
Op feestjes, tijdens etentjes wordt Herman Koch vaak op meewarige toon gevraagd naar zijn ?Finse periode?. Hij doet er
zelf ook lacherig over, en dat heeft alles te maken met de ongeloofwaardigheid van zijn verblijf in Finland. Een lange,
onhandige jongen van negentien die ervoor kiest om op een zeer afgelegen plek op het land en in de bossen te gaan
werken. Het klinkt wellicht romantisch, maar dat was het niet. Zijn moeder was kort ervoor overleden en Herman ging
erheen om weg te zijn van zijn vader en diens nieuwe vriendin, en om uit te stellen wat hij eigenlijk allang wist.0Veertig
jaar later is Koch terug in Finland en stuit hij op een dichtbundel die expliciet verwijst naar zijn eerdere verblijf. Niet langer
kan hij deze periode afdoen met een grap. Hij neemt zijn eigen geschiedenis onder de loep, onderzoekt hoe
herinneringen werken en hoe hij dit verhaal kan vertellen zonder de werkelijkheid te besmeuren.0'Finse dagen' is een
indringende roman over rouw, volwassen worden en over wat je woorden moet geven en wat beter verzwegen kan
blijven.
Nadat zijn debuutroman een dubbelbekroonde bestseller werd, wilde hij netjes thuis werken aan zijn tweede boek. Maar
het leven van Robert Vuijsje bleef lang onrustig. Hij verhuisde naar de zolder van zijn moeder en woonde ook in een
vinexwijk in Almere. Lezers en media dreven hem naar verre oorden als Paramaribo, Recife, Memphis en Frankfurt. Een
jaar lang deed hij hiervan wekelijks verslag in Het Parool. Deze bundel bevat de hoogtepunten van die columns, met als
bonus Vuijsjes greatest hits uit overig werk en zijn ontmoetingen met Desi Bouterse, Carice van Houten, Jesse Jackson,
Bret Easton Ellis, Job Cohen en de cast van een Hongaarse pornofilm.
In deze monumentale studie behandelt Herman Brusselmans de literatuur uit verschillende tijdvakken, met de nadruk op
dat van na 2008. Hij analyseert de biografieën van talloze auteurs, alsmede de aard en de kern van hun oeuvre. Noem
een Vlaamse of Nederlandse auteur, en de kans is klein dat niet minstens zijn of haar naam en een paar titels van zijn of
haar hand in deze studie verschijnen. Brusselmans geeft uitleg en biedt inzicht omtrent genres, subgenres, vorm, inhoud,
literaire techniek, stilistiek, karakters, evolutie, beïnvloeding en historiek. Alles wat onder de noemer literatuur valt - fictie,
non-fictie, poëzie, toneelkunst, essayistiek, kortverhaal - is door Brusselmans doorgrond. Omdat hij, als prominent
schrijver, zelf ook tot de literatuur behoort, wisselt hij studieuze stukken af met autobiografisch materiaal, waarin hij aan
de lezer een verhelderende kijk geeft in z'n eigen leven en werk. Hij bewijst met deze studie dat hij literatuur leeft, ademt
en koestert tot in z'n ziel. Geschiedenis van de moderne literatuur is een uniek boek dat de Vlaamse en Nederlandstalige
letterkunde verrijkt met een studie die nooit eerder op deze manier geschreven is. Zelden is zo diep ingegaan op de
moderne Nederlandstalige literatuur. Herman Brusselmans (1957) publiceerde reeds meer dan tachtig romans. Hij wordt
zowel verguisd als verafgood. Hij is een zeer belangrijk schrijver.
Bijdragen van een wetenschappelijk congres over de betekenis, functie en het belang van lezen en literatuur in de
huidige samenleving. Ook is er aandacht voor het digitale lezen. Met enige zwart-witillustraties. Voor vakcollecties
jeugdliteratuur.
Digitaal lezen is sterk in opkomst. Maar hoe gaat het maken en verkopen van een ebook in zijn werk? Het creëren van een ebook in het ePub
formaat, de standaard voor ebooks in Nederland, is niet zo eenvoudig als het lijkt; even een manuscript omzetten is er helaas niet bij. Wiebe
de Jager beschrijft in deze praktijkgids hoe je een ebook maakt met het open source programma Sigil en hoe je het ebook vervolgens op de
markt brengt. Deze gids is interessant voor zowel auteurs die hun ebook in eigen beheer willen uitgeven als uitgevers die aan de slag willen
met digitale boeken. Behandeld wordt onder andere het importeren van een manuscript, het indelen in hoofdstukken, het toevoegen van
structuur en opmaak, het invoegen van afbeeldingen en een omslag, het bewerken van metadata en het genereren en valideren van een
ePub bestand dat gelezen kan worden op uiteenlopende apparaten, zoals ereaders, pcs, smartphones en tablets. Tot slot wordt ingegaan op
de mogelijkheden om ebooks te promoten, distribueren, beveiligen en verkopen. Wiebe de Jager is directeur van uitgeverij Eburon en
medeoprichter van eReaders.nl. Hij schrijft veel over ebooks op zijn weblog en in vakbladen. Hij is daarnaast een veelgevraagd spreker op
het gebied van digitaal uitgeven en de toekomst van het boek.
??????????????.??????????????,??????????,????,?????????,????????????.?????,??,??,??,????,?????.
With 1901/1910-1956/1960 Repertoium is bound: Brinkman's Titel-catalohus van de gedurende 1901/1910-1956/1960 (Title varies slightly).
Op een Goede Vrijdag stond Hans Werkman in Amsterdam op de stoep van Prinsengracht 1101 om thee te drinken bij een man met een
bekende naam. Wat die twee daar bespraken, vertelt Werkman in een van de veertig stukjes in de nieuwe bundel Boekjes bij de thee. Een
greep uit de inhoud: op verjaarsvisite bij Jan Siebelink; praten met een Duitse toneelknecht over de opvoering van Anne Franks dagboek;
een lezing voor een publiek van drie mensen en een hond; Een ontdekkingstocht door het kleinseminarie van Guido Gezelle in Roeselare;
Het bizarre afscheid van Martin Ros bij de AVRO-radio; een zeldzame Peerke en zn kameraden voor vijftig eurocent; de priesterwijding van
oud-leerling Jim Schilder.
Sinds Oprah stopte met haar show, wist Maartje niet meer waar ze terecht kon voor goed advies; ze besloot zelf een boek te schrijven Eerlijk,
grappig en ontwapenend, voor de liefhebbers van Georgina Verbaan en Japke D. Bouma Waarom verstop je eten voor jezelf? Waarom zit
iedereen om de drie maanden in een vorm van persoonlijke crisis? Waarmee vul ik in godsnaam mijn Instagramaccount? Hoe ga ik om met
sociale verplichtingen? En moet ik een auto kopen of blijf ik sukkelen met de NS? We wonen in een eerstewereldland, we staan steevast
bovenaan in de lijst van gelukkigste volken ter wereld, maar toch zijn er nog allerlei grote en kleine vraagstukken waar we regelmatig
tegenaan lopen. Maartje Willems beschrijft in haar boek Vanaf nu wordt alles beter de vele momenten in haar leven waarop ze even met de
handen in het haar zit. De vraagstukken die ze in haar boek beschrijft leiden tot tal van hilarische ontdekkingen, praktische oplossingen en
weggeredeneerde problemen (die je eigenlijk met goed fatsoen geen problemen zou kunnen noemen, hooguit hinderlijke hobbels op een op
zich goed aangelegd wegdek).

Twee echtparen, onder wie een beoogd minister-president, dineren in een restaurant om een vergrijp van hun kinderen
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te bespreken.
Ton Anbeek is een letterkundige met lef. Als hoogleraar, onderzoeker en criticus heeft hij het beeld van de moderne
Nederlandse letterkunde diepgaand beïnvloed. In zijn literair-historische studies, essays, recensies en polemieken
ontwikkelde hij een geheel eigen, vaak gedurfde visie op de Nederlandse literatuur vanaf 1880. In dit boek buigen dertien
neerlandici zich over Anbeeks belangrijkste publicaties, zijn wetenschappelijke uitgangspunten en zijn opvattingen over
literatuur en kritiek. Hun onderzoek toont Anbeek als een veelzijdig onderzoeker en criticus die met succes een ruim
publiek wist aan te spreken. Tegelijk laat het zien welke debatten de studie van de Nederlandse literatuur beheersten van
de jaren zestig tot vandaag. Een vraaggesprek waarin Ton Anbeek terugblikt op zijn eigen loopbaan en een persoonlijk
nawoord van vak- en generatiegenoot Anne Marie Musschoot maken het beeld compleet.
Vijftien heel verschillende mensen. Allemaal op een bepalend moment in hun leven, zo’n moment waarop de dingen
ontploffen of imploderen, stilvallen of deblokkeren, kapotgaan of ten goede keren. Gij nu gaat over wurgende
eenzaamheid. Over vluchten en ontsnappen, wat geenszins hetzelfde is. Over verledens die je blijven achtervolgen, tot
je beter leert te weten. Over de liefde die kan helpen, als je dat durft toe te laten. Over het verlangen om gezien te
worden, de verschroeiende dwang om het goed te doen, de angst voor het geluk, vaak groter dan die voor het verdriet,
de opmerkelijke veerkracht van wie weigert op te geven. En over de heftige wereld die het soms zelfs de dappersten
onmogelijk maakt. Griet Op de Beeck heeft geen roman geschreven, maar Gij nu is geenszins een verzameling per
ongeluk bij elkaar geplaatste verhalen. Het is wel degelijk de bedoeling om bij het begin te beginnen en door te lezen tot
het eind, om dan te ontdekken dat het boek meer is dan de droge optelsom van de afzonderlijke delen. Niet omdat er
anekdotische verbanden zouden bestaan, maar omdat de schrijver probeert op deze manier iets te vertellen wat de
lotgevallen van de vijftien individuen ver overstijgt. Griet Op de Beeck ontving voor haar succesvolle debuutroman Vele
hemels boven de zevende De Bronzen Uil Publieksprijs 2013 en het boek werd genomineerd voor de ako Literatuurprijs
2013 en de Academica Literatuurprijs 2014. Ook haar tweede boek, Kom hier dat ik u kus, werd door lezers omarmd en
er werden inmiddels meer dan 200.000 exemplaren van verkocht. Over Kom hier dat ik u kus: ‘Kom hier dat ik u kus is
als een film waar je samen uit komt, je bent nog een poosje sprakeloos, je wilt de film vooral niet gaan verpesten door er
allerlei meningen op los te laten, je kijkt elkaar alleen maar even aan, je knijpt in elkaars hand. “Goed hè?” zeg je.’
Herman Koch ‘Griet Op de Beeck schrijft boeken die een effect op je organen beogen: longen slaan een beurt over,
maag in de knoop, hart springt op. Haar personages zijn geloofwaardig dichtbij.’ de Standaard ‘Zo prachtig en
weergaloos uitgewerkt. De dialogen zijn werkelijk adembenemend.’ Grietje Braaksma, lid boekenpanel DWDD Over
Vele hemels boven de zevende: ‘Op de Beeck heeft een betoverende tekst geschreven: een tekst als een Spinvisliedje,
waarin flarden van mensenlevens zo gerangschikt zijn dat het bij de toehoorder een vleugje heimwee oproept, en
schrijnt.’ de Volkskrant ***** ‘Een weergaloos boek.’ de Standaard ‘Een wondermooi debuut.’ HP/de tijd ‘Een warm
boek dat twee keer zo lang had mogen zijn.’ nrc handelsblad ‘Fictie van de bovenste plank. Een psychologisch eerlijke
roman over hoe mensen aanmodderen en hun eigen weg zoeken.’ de Morgen ****
Traditional Chinese edition of The Tattooist of Auschwitz.
Griet Op de Beeck is sinds haar gelauwerde debuutroman Vele hemels boven de zevende (2013) niet meer weg te
denken uit de Nederlandse en Vlaamse letteren. Zij verkocht reeds meer dan 1,5 miljoen boeken. Haar werk wordt
verfilmd, bewerkt voor toneel en vertaald in negen talen. Let op mijn woorden is haar vierde roman. Lise weet het niet zo
goed, hoe leven gaat. Niet als ze vijftien is, maar evenmin als late twintiger. Ze vindt nochtans dat ze eigenlijk geen
reden tot klagen heeft, zoals de meeste mensen die proberen sterk te zijn en het goed te doen. Dus zij gaat door, en
probeert diegene te worden die ze denkt te moeten zijn. Let op mijn woorden is een roman over hoe de start van ons
bestaan onontkoombaar het vervolg bepaalt, zelfs als dat een blinde vlek blijft. Over families die de rangen sluiten. Over
morsige liefde en echte connectie. Over de onontkoombaarheid van verlies en het belang van blijven zoeken. Over de
angst om te dromen en een diep verlangen naar beter dat misschien wel bestaat voor wie weigert op te geven.
Misschien. Een verhaal dat alles blootlegt, behalve dat wat je verwacht. Over Het beste wat we hebben: 'Misschien wel
het knapste is dat het geen ik-document vol ellende is, maar een volwaardige zelfstandige roman, met evenveel diep
ontroerende als vermakelijke momenten, met een krachtig evenwicht tussen alledaags huwelijksleed en onalledaagse
jeugdtrauma's.' Het Parool 'Soms is het ronduit poëzie.' Nederlands Dagblad Over Kom hier dat ik u kus: 'Griet Op de
Beeck schrijft boeken die een effect op je organen beogen: longen slaan een beurt over, maag in de knoop, hart springt
op. Haar personages zijn geloofwaardig dichtbij.' De Standaard 'Kom hier dat ik u kus is als een film waar je samen uit
komt, je bent nog een poosje sprakeloos, je wilt de film vooral niet gaan verpesten door er allerlei meningen op los te
laten, je kijkt elkaar alleen maar even aan, je knijpt in elkaars hand. "Goed hè?" zeg je.' Herman Koch 'Zo prachtig en
weergaloos uitgewerkt. De dialogen zijn werkelijk adembenemend.' Grietje Braaksma, boekenpanel DWDD Over Vele
hemels boven de zevende: 'Op de Beeck heeft een betoverende tekst geschreven: een tekst als een Spinvisliedje,
waarin flarden van mensenlevens zo gerangschikt zijn dat het bij de toehoorder een vleugje heimwee oproept, en
schrijnt.' De Volkskrant ***** 'Fictie van de bovenste plank. Een psychologisch eerlijke roman over hoe mensen
aanmodderen en hun eigen weg zoeken.' De Morgen **** Over Gij nu: 'Met chirurgische precisie legt Griet Op de Beeck
ook nu weer de gevoelszenuw bloot. Feilloos prikt ze daar waar het pijn doet.' De Volkskrant 'Onbedaarlijk komisch en
prachtig treurig. [...] Rake observaties worden afgewisseld met pijnlijke, ontroerende inzichten.' HP/De Tijd
Een vrouw van een jaar of veertig met twee kinderen, getrouwd met een idealistische filmregiseur die dus altijd geldgebrek heeft,
raakt in een fikse midlifecrisis.
Het diner
Binnenkijken bij de grootste schrijvers Inside the writing rooms of the greatest authors Waar schreven Connie Palmen Jij zegt het,
Midas Dekkers De vergankelijkheid en Herman Brusselmans Watervrees tijdens een verdrinking? Schrijverskamers geeft het
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antwoord in tekst en beeld en gunt de lezer een blik in de werkomgeving van vijfenveertig ronkende namen uit de Nederlandse en
Vlaamse literatuur. Verrassend, poëtisch, bibliofiel en heel soms demystifiërend... Een literair fotoboek. Where did Connie Palmen
write Whatever You Say, Midas Dekkers The Way of All Flesh and Herman Brusselmans Fear of Water During Drowning? Writing
rooms provides the answer through text and image, and allows readers a glimpse of the working environments of forty-five of the
most illustrious names in Dutch and Flemish literature. Surprising, poetic, bibliophilic and occasionally demystifying... a literary
photography book.
De leeservaringen van een literaire smaakmaker Wat maakt het ene boek zo tergend middelmatig en het andere zo onvergetelijk
goed? Wat maakt literatuur tot literatuur? Als criticus, schrijver en veellezer heeft Marja Pruis deze vragen tot kunst verheven.
Haar terugkerend thema is de spanning tussen schrijven en schaamte, toedekken en onthullen, intimiteit en openbaarheid.
Waarom zijn zoveel schrijvers bang? En andere juist te weinig? Ik heb liever niet dat je dit leest is een prikkelende combinatie van
literatuur- en zelfbeschouwing. Een must-read voor eenieder die meer wil halen uit de boeken die hij leest.
In zesenvijftig notities laat Rik Zaal, die op 25 maart 2015 zeventig is geworden, zijn gedachten gaan over het fenomeen ouder
worden. Soms diepgravend, met regelmaat ontroerend, maar nog vaker om te lachen. dat aan allerlei dingen niks meer te doen is
dat je op een andere manier je sokken aantrekt dat je uiteindelijk nergens verstand van krijgt dat je moet uitleggen wie Wim T.
Schippers is dat je lelijker wordt dat je trauma's minder pijn gaan doen dat je iets zegt dat je al honderd keer gezegd hebt dat je te
oud bent om te leren dat je vrede hebt met al die dingen die je niet kunt dat je meer met de toekomst bezig bent dan vroeger,
terwijl je er minder van hebt

Voorts een alphabetische lijst van Nederlandsche boeken in België uitgegeven.
In 'Geachte heer M.' het langverwachte nieuwe boek van Herman Koch had de eens zo gevierde schrijver M. zijn
grootste succes met een roman over de geruchtmakende verdwijning van Jan Landzaat. Deze leraar geschiedenis
verdween na een korte affaire met een bloedmooie leerlinge, en werd voor het laatst gezien bij het vakantiehuisje waar
zij met haar nieuwe vriendje verbleef. De roman was een bestseller en betekende M. s internationale doorbraak, maar
nu, aan het eind van zijn carrière, raakt hij steeds meer in de vergetelheid. Maar niet bij zijn mysterieuze
benedenbuurman, die M. scherp in de gaten houdt. Wat heeft hij met de verdwijningszaak te maken? Met vlijmscherpe
pen vertelt Herman Koch het intrigerende verhaal van een aftakelende schrijver, twee verliefde tieners en een verdwenen
leraar. Door de bestseller lijkt hun lot voor eeuwig met elkaar te zijn verbonden. 'Geachte heer M.' is een grootse roman
over jaloezie en afgunst, vriendschap en liefde. Met zijn wereldwijd geroemde scherpe blik ontziet Herman Koch ook nu
weer niets en niemand. Herman Koch (1953) is bekend als televisiemaker (Jiskefet) en schrijver. Na zijn debuutroman
Red ons, Maria Montanelli (1989) verschenen onder meer Eten met Emma (2000), Odessa Star (2003) en Denken aan
Bruce Kennedy (2005). In 2009 kwam Het diner uit, de roman waarmee Koch wereldberoemd werd. Het diner werd
verkocht aan maar liefst 37 landen en stond wekenlang op de bestsellerlijst van The New York Times. In 2011 verscheen
Zomerhuis met zwembad, dat eveneens een groot succes was.
As marketing specialists know all too well, our experience of products is prefigured by brands: trademarks that identify a
product and differentiate it from its competitors. This process of branding has hitherto gained little academic discussion in
the field of literary studies. Literary authors and the texts they produce, though, are constantly 'branded': from the early
modern period onwards, they have been both the object and the initiator of a complex marketing process. This book
analyzes this branding process throughout the centuries, focusing on the case of the Netherlands. To what extent is our
experience of Dutch literature prefigured by brands, and what role does branding play when introducing European
authors in the Dutch literary field (or vice versa)? By answering these questions, the volume seeks to show how literary
scholars can account for the phenomenon of branding.
De zitting was in volle gang, maar Lucas stond op en liep de raadkamer uit. Hij stapte in zijn auto en zonder veel
nadenken reed hij naar de brug, die brug waar elk jaar gemiddeld veertienenhalf mensen af sprongen. Het beste wat we
hebben is een boek over stoppen met almaar doorgaan en stil blijven staan, over de complexiteit van collectief oud zeer,
over hoe ver de schaduwen van het verleden reiken, over afscheid durven nemen, over de schoonheid van echte soorten
samen, over wat een mens kan doen in een wereld zoals die van nu. Deze roman is het eerste deel van een trilogie
waarin Griet Op de Beeck een voor haar erg belangrijke thematiek tot op het bot wil proberen uit te spitten. Drie boeken,
perfect afzonderlijk te lezen indien gewenst, met drie perspectieven op eenzelfde thema die telkens de ruimte krijgen.
Omdat sommige dingen niet simpel te vertellen zijn. Griet Op de Beeck (1973) ontving voor haar succesvolle
debuutroman Vele hemels boven de zevende De Bronzen Uil Publieksprijs 2013. Het boek werd genomineerd voor de
AKO Literatuurprijs 2013 en de Academica Literatuurprijs 2014. Ook haar tweede boek, Kom hier dat ik u kus, werd door
lezers omarmd en genomineerd voor de NS Publieksprijs 2015. In 2016 verscheen Gij nu, dat datzelfde jaar eveneens
genomineerd werd voor de NS Publieksprijs. Haar romans worden vertaald in het Engels, Frans, Duits, Afrikaans,
Tsjechisch, Japans en Arabisch. Van al haar boeken zijn de filmrechten verkocht. Over Kom hier dat ik u kus: 'Kom hier
dat ik u kus is als een film waar je samen uit komt, je bent nog een poosje sprakeloos, je wilt de film vooral niet gaan
verpesten door er allerlei meningen op los te laten, je kijkt elkaar alleen maar even aan, je knijpt in elkaars hand. "Goed
hè?" zeg je.' HERMAN KOCH 'Griet Op de Beeck schrijft boeken die een effect op je organen beogen: longen slaan een
beurt over, maag in de knoop, hart springt op. Haar personages zijn geloofwaardig dichtbij.' DE STANDAARD 'Zo
prachtig en weergaloos uitgewerkt. De dialogen zijn werkelijk adembenemend.' GRIETJE BRAAKSMA, BOEKENPANEL
DWDD Over Vele hemels boven de zevende: 'Op de Beeck heeft een betoverende tekst geschreven: een tekst als een
Spinvisliedje, waarin flarden van mensenlevens zo gerangschikt zijn dat het bij de toehoorder een vleugje heimwee
oproept, en schrijnt.' DE VOLKSKRANT ***** 'Een wondermooi debuut.' HP/DE TIJD 'Een warm boek dat twee keer zo
lang had mogen zijn.' NRC HANDELSBLAD Over Gij nu: 'Met chirurgische precisie legt Griet Op de Beeck ook nu weer
de gevoelszenuw bloot. Feilloos prikt ze daar waar het pijn doet.' DE VOLKSKRANT 'Onbedaarlijk komisch en prachtig
treurig. [...] Rake observaties worden afgewisseld met pijnlijke, ontroerende inzichten.' HP/DE TIJD
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In Uit de marge buigen 29 letterkundigen, historici, filosofen en een jurist zich over fenomenen in de kantlijn van de
cultuurgeschiedenis: van Olympische kunstspelen tot een zombie-serial, van negentiende-eeuwse dagbladfeuilletons tot
naoorlogse paperbackreeksen, van lesbische romanpersonages tot toneelschuwende gemeentebestuurders en van
krantencolumns tot Sinterklaasgedichten. Leidmotieven zijn de spanning tussen high, middle en lowbrow, de argwaan
jegens bestsellers, het grillige verloop van reputaties en de tijdloosheid van de culturele omnivoor. De bijdragen zijn
geïnspireerd door Erica van Bovens pleidooi voor onderzoek naar populaire cultuuruitingen en vormen samen een kleine
geschiedenis van de smaak van het brede publiek.
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