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De nieuwe bundel van Youp! Ooit vroeg de hoofdredacteur van NRC
Handelsblad aan een groep lezers welke columnist altijd moest blijven. Het
antwoord was: Youp! Daarna vroeg hij welke columnist onmiddellijk mocht
vertrekken. Het antwoord was weer: Youp! En liefst zo snel mogelijk. Twee keer
met stip op de eerste plaats. Youp zelf moet daar hartelijk om lachen. Hij vindt
het heerlijk om al 35 jaar spraakmakend te zijn. Iedereen mag een uitgesproken
mening over hem hebben, graag zelfs. Het was een stevig columnseizoen. Een
door een virus totaal ontwrichte maatschappij in een wankele wereld. Bruut uit
balans door de moord op George Floyd. Iedereen is ondertussen op weg naar
het nieuwe normaal, wetende dat het oude normaal ook niet echt normaal was. Is
het nieuwe dat dan wel? Youp denkt van niet. Of dat weet hij wel zeker. Dat
laatste is een grapje. Hij weet namelijk niks zeker. Net als u en ik. Is dat zijn
kracht? Of juist zijn zwakte?
Hoewel het meer dan 65 jaar geleden is dat er een einde kwam aan de Tweede
Wereldoorlog, speelt die nog steeds een onuitwisbare rol in ons nationaal
bewustzijn. Met Dat nooit meer schreef Chris van der Heijden een
cultuurgeschiedenis van Nederland met als centrale vraagstuk de verwerking van
de Tweede Wereldoorlog. In dit omvangrijke boek staan voor het eerst alle grote
verhalen op een rij: het verhaal van het aanvankelijke optimisme, de teleurstelling
van Wilhelmina, het gevecht van de kranten om papier en prestige, de grote
naoorlogse affaires (Weinreb, Menten, Aantjes), de tweedeling tussen goed en
'fout', tot de rol van de Shoah en het verhaal van Anne Frank. Met Grijs verleden
was Van der Heijden al verantwoordelijk voor een van de belangrijkste
veranderingen in het denken over de oorlog, dit boek is het logische en
omvattende vervolg ervan. 'Grijs Verleden is zonder twijfel een van de
belangrijkste boeken over Nederland en de Tweede Wereldoorlog van de laatste
jaren.' - HANS BLOM 'Van der Heijden weet ontzaglijk veel van de periode, en hij
vertelt in Zwarte renaissance graag en meeslepend.' - JAN BLOKKER
V e el Nederlanders lijden aan langdurige pijn. V oorzichtige schattingen spreken
van ten minste tien procent van de bevolking. Het zijn niet alleen ouderen die
dagelijks pijn hebben. Chronische pijn komt voor bij mensen van alle leeftijden,
ook bij jongeren. Je kunt van chro- sche pijn spreken als je langer dan een half
jaar vrijwel dagelijks pijn ervaart. Chronische pijn in het houdings- en
bewegingsapparaat zoals rugpijn komt het meest voor in Nederland. Hoofdpijn,
waaronder migraine, komt op de tweede plaats. Andere veelvoorkomende ladurige aandoeningen die met pijn gepaard gaan zijn nek-schoud- problemen, ?
bromyalgie, whiplash, rsi, prikkelbaredarmsyndroom, bekkeninstabiliteit,
posttraumatische dystro? e, reuma, aangezich- pijn, postoperatieve pijn,
neuropathische pijn en andere chronische aandoeningen. Als je uit alle macht
probeert je niet gewonnen te geven en gewoon door te gaan ondanks de
chronische pijn ben je niet de enige. Heel veel mensen doen dat. Er is ook een
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aanzienlijke groep patienten die bang is voor de pijn. Zij proberen daarom
pijnprikkels te vermijden."
Ash is een Roshun, een vooraanstaand lid van een elitegroep sluipmoordenaars
die nooit faalt. Hij is oud, zijn spieren zijn stijf en zijn botten kraken bij elke
beweging die hij maakt, maar tot dusver was hij tegen elke taak opgewassen.
Zijn gebrekkige conditie blijft echter niet onopgemerkt en na een opdracht die hij
op het nippertje weet te overleven, wordt hij gedwongen een opvolger te kiezen.
Afgaand op zijn intuïtie kiest hij voor Nico, een straatarm zwerfkind uit de stad
Bar-Khos. Een stad die na een strijd van tientallen jaren dreigt te bezwijken
onder de onstuitbare veroveringsdrang van de heerscharen van het Rijk van
Mann. Een somber vooruitzicht, want over Mann heerst de Heilige Matriarch
Sasheen, een meedogenloze, op macht beluste vrouw die via een waar
schrikbewind haar plannen doordrijft. Als de door-en-door perverse zoon van
Sasheen in razernij een vrouw vermoordt die een hanger draagt van de Roshun,
gaan Ash en zijn jeugdige leerling op pad om het vonnis te voltrekken. Op dat
moment beseft Ash dat hij aan de vooravond staat van de moeilijkste opdracht in
zijn loopbaan... Col Buchanan (1973) is geboren in Lisburn, Noord-Ierland. Sinds
zijn vroege jeugd leest en schrijft hij fantasy-verhalen. Tussentijds, op zoek naar
meer avontuur in zijn leven, reisde hij de wereld rond en woonde enige tijd
teruggetrokken in de bergen van Mourne (Ierland), leefde hij als dakloze in
Belfast, raakte hij even de weg kwijt in een Zen-klooster, en was hij
graffitischraper bij de plaatselijke politie. Schrijven is de enige constante factor in
zijn bestaan. In Lancaster, Engeland, vond hij inmiddels een nieuw thuis, waar hij
onder meer de studies creatief schrijven en Leven & religie volgde aan de
universiteit. Met Farlander, zijn fantasy-debuut, won hij meteen de David
Gemmell Legend Award voor beste fantasy-roman.
De interlinguïstiek bestudeert door de mens gemaakte internationale
verkeerstalen. Het Esperanto (1887) is hiervan de bekendste en de enige die is
uitgegroeid tot een taal van een wereldwijde gemeenschap die haar eigen
literatuur, radioprogramma's en internetverkeer heeft, en in deze taal congressen
organiseert. De ontwikkeling van de taal wordt niet gedirigeerd, maar is in
handen van de verspreid wonende sprekers. Wim Jansen beschrijft in zijn oratie
enkele spontane taalevoluties en gaat ook in op de attitude van taalgebruikers
tegenover vermeende ‘kunstgrepen'. De affectie die veel Esperanto-sprekers
voor hun taal tonen en die voor een vreemde taal uitzonderlijk genoemd kan
worden, wordt vaak verklaard uit het gevoel van gelijkwaardigheid dat het
Esperanto aan iedereen geeft. Beter wetende moedertaalsprekers ontbreken
immers in het Esperanto-verkeer. Jansen stelt dat elementen in de taalstructuur,
zoals de bovengenoemde kunstgrepen, deze affectie ook voeden. Verschillende
mondiaal weinig of niet voorkomende structuren en/of processen dragen volgens
hem hieraan ook bij.
Dus jij wilt een held zijn? Miljonair Adam Drake, directeur van zijn eigen bedrijf,
heeft een pijnlijk verleden overwonnen om zijn game-imperium op te bouwen. Hij
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heeft alles in de hand, en met de liefde die hij voelt voor geek girl Mia Strong is
het laatste puzzelstukje van zijn leven op zijn plaats gevallen. Je prinses bevindt
zich in een ander kasteel. Tot dat puzzelstukje plots verdwijnt omdat Mia zich
zonder verklaring van hem afkeert. Hij weet zeker dat ze hulp nodig heeft, maar
te koppig of bang is erom te vragen. En hoe meer hij probeert de controle terug
te krijgen, hoe harder ze hem wegduwt. Dit probleem kan hij niet oplossen door
een paar regels programmeringscode te schrijven. Hij zal diep moeten graven en
zichzelf moeten blootgeven... of haar voor altijd verliezen.
Als beertje Olivier in de herfst een geel blad achterna rent, blijkt hij na een poosje
verdwaald te zijn. Prentenboek met tekeningen in warme herfsttinten. Vanaf ca. 3
jaar.
De ontwikkeling van de Amerikaanse kunstenaar (1882-1967) en een analyse van zijn
schilderijen.
‘Hard en waanzinnig sexy.’ Stephen King New York, 2035. Een meisje van acht wordt zwaar
getraumatiseerd gevonden in een steegje. Ze herinnert zich niets meer en krijgt een nieuwe
naam: Eve Dallas. Vijfentwintig jaar later is Eve een zeer getalenteerde detective van de New
Yorkse politie, maar haar verleden blijft haar achtervolgen. Walter wordt op zijn verjaardag
verrast met een surpriseparty, maar de echte verrassing moet nog komen: een vrouw met
groene ogen en rood haar drukt hem een glas champagne in handen. Na één slokje bubbels is
hij dood. Niemand op het feestje wist wie ze was, maar Eve Dallas herinnert zich deze
Julianna maar al te goed. Het lijkt erop dat Julianna haar zinnen heeft gezet op een hereniging
met Eve – eentje die ze niet snel zal vergeten. De pers over de Eve Dallas-serie van J.D. Robb
‘Leest als een trein.’ VN Detective en Thrillergids ‘Voor de lezer die enkele uurtjes
ontspanning zoekt en meegesleept wil worden in een spannend maar ook romantisch verhaal,
is dit zeker een aanrader.’ Hebban.nl ‘Heeft alle ingrediënten die garant staan voor uren
leesplezier.’ Thrillzone.nl ‘Robb neemt je mee door de straten van New York en weet je met
het kat-en-muisspel tussen Dallas en haar tegenstander te boeien tot het eind.’ ****
Dethriller.blogspot.nl
Na een zware storm vindt de achtjarige Kirstie een geheimzinnig ei aan de Schotse kust. Ze
smokkelt het mee naar huis en verstopt het in het bad. Wanneer Kirstie en haar broertje de
volgende ochtend gaan kijken, zwemt er een klein zeemonster in de badkuip! Het is het
vreemdste wezen dat ze ooit hebben gezien. Alleen hun opa weet wat het monster écht is: een
waterpaard.
Samen met haar vader gaat Nijntje naar de dierentuin. Daar ziet zij veel verschillende dieren.
Prentenboekje met eenvoudige tekeningen in heldere kleuren en tekst op rijm. Vanaf ca. 2
jaar.
‘Het beroep van mijn vader’ van Sorj Chalandon is het verhaal van een verwoeste jeugd,
maar wel een vol veerkracht, die van Emile. Hij wordt door zijn vader bij een idioot plan
betrokken: De Gaulle vermoorden. Die heeft net besloten om de Franse kolonie Algerije terug
te geven. Wat kan een jochie begrijpen van de waanzin van een vader die zijn gezin gijzelt?
Met Het beroep van mijn vader heeft Sorj Chalandon een zeer terughoudend maar ook
bijzonder ontroerend boek geschreven: een van zijn mooste. Het is zijn meest autobiografische
roman, geschreven na de dood van zijn vader.
Het mooiste kerstcadeau dat je kunt geven is... liefde. Miljardair onder de mistletoe Wanneer
Sophie op het laatste moment de kerst van de knappe, superrijke Max Hamilton weet te
redden, wint ze zijn eeuwige dankbaarheid. Maar veel liever zou ze zijn eeuwige liefde
krijgen... Ingesneeuwd met haar baas Juist op kerstavond komt Amelia vast te zitten door een
blizzard. Gelukkig verblijft ze in een luxeresort in Aspen - waar ze moet doen alsof ze de
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vriendin is van haar knappe baas, Luc Chevalier. Dat bedrog zullen ze dus nog even moeten
volhouden. Alleen, is het wel allemaal toneelspel? Weerzien met Kerstmis Jaren nadat Felicia
hem voor het laatst zag, staat haar eerste liefde, Gideon Ford, opeens voor de deur,
aantrekkelijker dan ooit. Tot haar verwondering wil hij de feestdagen samen doorbrengen. Hij
is zeker betoverd door de magie van kerst! In elk geval niet door haar... toch?
De consultatieve neurologie houdt zich bezig met neurologische complicaties bij nietneurologische ziekten. Het gaat hierbij om een ander soort neurologie, waarbij veel aspecten
van de neurologische ziekte worden bepaald door het grondlijden, de onderliggende ziekte.
Consulten spelen zich af op de grensvlakken van de medische specialismen. Zeker bij
complexe patiëntenzorg, zoals bijvoorbeeld bij de hiv-infectie, is het belangrijk dat de interactie
tussen de verschillende specialismen goed verloopt. De hoofdbehandelaar moet het overzicht
hebben en behouden. Deze hoofdbehandelaar moet een generalist zijn, bij voorkeur met een
aandachtsgebied. Meer dan ooit, in tijden van superspecialisatie en een grote
informatiestroom, is er behoefte aan generalisten.

Eve merkt dat zij meer voelt voor meisjes dan voor jongens. Zij zoekt verkering met
Tibo, maar dat gaat helemaal verkeerd als schoolgenote Céline in beeld komt. Vanaf
ca. 15 jaar.
Dynah Carey studeert aan het New Life College. Ze heeft een bijbaantje als serveerster
in een bejaardentehuis, waar ze graag een praatje met de bewoners maakt. Bij haar
eerste bezoek aan de campus heeft ze Ethan ontmoet. Hij is knapper dan iedere
andere jongen die ze kent. Dynah wordt meteen tot over haar oren verliefd. Niets kan
hun geluk nog in de weg staan, lijkt het. Op een avond loopt Dynah na haar werk van
de bushalte naar huis. Een vreemde auto rijdt haar langzaam twee keer voorbij. De
man heeft geen goede bedoelingen. Op deze avond verandert Dynah's hele leven.
Ethan probeert haar op te vangen, maar hij kan het gebeurde niet goed verwerken.
Dynah's wanhoop en schuldgevoel bereiken een hoogtepunt als blijkt dat er een baby
op komst is. Haar geloof wordt zwaar op de proef gesteld, want hoe kan God dit alles
toelaten? Alleen met Joe, Ethans vriend, kan ze nog open en eerlijk praten...
Praktische informatie over voeding en verzorging.
In Van Short Whist tot Contract Bridge, neemt de auteur de lezer mee op een reis door
tijd en ruimte, en laat hem kennismaken met Karnöffel, Whist, Hombre, Quadrille,
Boston, Cayenne, Vist-Preferans, Russische Whist, Jarolash en Sturmwhist. Deze oud
en meestal vergeten spelen zullen uiteindelijk leiden tot de assemblage van een aantal
'proto-bridge' varianten, waarvan enkel Collinson's Biritch or Russian Whist de
barensweeën zal overleven. Op haar beurt zal deze 'moeder van alle bridgevarianten'
de plaats moeten ruimen voor haar meer gesofisticeerde opvolgers: bridge-opposition,
auction bridge, royal auction bridge, plafond en, uiteindelijk, contract bridge, 's werelds
populairste kaartspel...
Het verhaal van Lucy Gault begint in 1921 op het roerige Ierse platteland. De vader van
de negenjarige Lucy betrapt drie nationalisten op zijn landgoed Lahardane, hij schiet en
verwondt één van hen. Dat zal hem door de lokale bevolking niet vergeven worden.
Hoewel de Gaults er al vele generaties wonen, besluiten zij het voorbeeld van andere
grootgrondbezitters te volgen en hun landgoed te verlaten. Lucy kan dit vooruitzicht niet
verdragen: het oude huis, de kust en de boerderijen zijn haar wereld. Ze besluit dat het
vertrek niet zal plaatsvinden. Maar het noodlot slaat toe en een gigantische ramp vindt
plaats; een straf zo wreed dat de levens van vele toekomstige generaties van de familie
Gault erdoor worden verwoest.
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Sommige geheimen kunnen niet bewaard blijven In de herfst van 1876 arriveert de
negentienjarige wees Esperanza Gorst op het majestueuze landgoed Evenwood in
Northamptonshire. Ze is daar aangesteld als dienstmeisje van barones Tansor. Maar
Esperanza is niet zomaar een bediende. Ze is naar Evenwood gestuurd door de
mysterieuze Madame De L'Orme, die Esperanza heeft opgedragen om de geheimen te
ontsluieren die haar nieuwe bazin krampachtig verborgen probeert te houden.
Esperanza ontdekt dat deze geheimen nauw verbonden zijn met haar eigen toekomst
en verleden, en ze raakt verstrikt in een web van intriges, misleiding en verraad, met
een gruwelijke moord als uiteindelijk gevolg. Michael Cox (1948-2008) studeerde aan
Cambridge University en werkte als biograaf, schrijver en redacteur. Zijn eerste roman,
De zin van het duister, werd in 2006 gepubliceerd en genomineerd voor vele prijzen.
Cox wordt geroemd om zijn meeslepende sfeerschetsen van Victoriaans Engeland en
meesterlijke plots.
In 1972 stelde Márai zijn herinneringen aan de laatste vier jaar die hij in zijn vaderland
Hongarije doorbracht op schrift - van de Duitse bezetting in 1944, de bevrijding door de
Russen en eerste jaren van de communistische dictatuur, tot aan het moment dat hij in
september 1948 het land verliet om er nooit meer terug te keren. Zijn herinneringen zijn
historisch gezien de moeite waard omdat ze trefzeker deze woelige periode in de
Europese geschiedenis beschrijven. Ook intrigeren ze omdat ze veel over Sándor
Márai en zijn leven vertellen. Maar in de allereerste plaats zijn ze prachtige literatuur. In
handen van de grote schrijver die Márai is, overstijgen zijn herinneringen immers het
persoonlijke. Ze raken ons diep omdat ze onder het oppervlak van koele observatie en
afstandelijk verwondering over de wezenlijke vragen van het menselijke bestaan gaan.
Praktische gids voor een manier van bedrijfsvoering waarbij met minder inspanningen en
minder investeringen betere resultaten worden geboekt.
Profielschets van een vorst, een heerser, zoals hij zal moeten staan aan het hoofd van een
ideale staat, door de Italiaanse geschiedschrijver (1469-1527); gevolgd door enkele andere
politieke geschriften en privécorrespondentie.
In een Noors klooster vinden archeologen een relikwiekistje. Een machtige wetenschappelijke
organisatie heeft er vervolgens alles voor over om het kistje in handen te krijgen. Archeoloog
Bjørn Beltø ontdekt waarom: er zouden zich vroegchristelijke documenten in bevinden en
mogelijk zelfs de bron van de evangeliën van Matteüs en Lucas. Beltø’s zoektocht naar de
oorsprong van het kistje brengt hem via het Midden-Oosten naar een kruisvaarderskasteel in
Zuid-Frankrijk.
IT EssentialsPC Hardware and Software Companion GuideCisco Press
Arvid is 38, net gescheiden en de weg kwijt. Hij maakt doelloze tochten in zijn Mazda en
schuimt ’s nachts de kroegen van Oslo af, troost zoekend bij steeds weer andere vrouwen. Op
zo’n nacht lijkt een nieuw begin mogelijk, maar de volgende ochtend voelt hij zich weer net zo
verloren als eerst. Met zijn roekeloze gedrag zet hij de omgang met zijn drie dochters op het
spel. Zijn oudste dochter, Vigdis, heeft hem nodig. Is hij in staat haar te helpen? En komt er
ooit een eind aan zijn eenzaamheid?
Tyler O’Neils belangrijkste voornemen deze Kerstmis? Er een groot feest van maken. Niet
voor zichzelf, maar voor zijn dochter, Jess. Hij heeft trouwens zelf ook wat te vieren, want
Snow Crystal, het ski-resort dat hij met zijn broers runt, is volgeboekt met de kerstdagen. Dat
betekent dat Brenna, zijn beste vriendin, bij hem moet logeren, en hij mag absoluut niet laten
merken dat hij meer dan alleen vriendschap voor haar voelt. Ski-instructeur Brenna Daniels
vindt dat ze het prima voor elkaar heeft. Ze heeft van haar hobby haar werk gemaakt én ze
kan dagelijks samenwerken met Tyler, op wie ze al jaren verliefd is. Niet dat er ooit iets
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gebeurd is... Ze verwacht dan ook niet dat het problemen zal opleveren dat ze een paar weken
een huis zullen delen. Dan gebeurt er iets wat ze geen van beiden hadden verwacht: Tyler
kust haar, en nu is alles anders...
Het leven van een gescheiden lerares valt in duigen als haar jongste zoon dodelijk wordt
geraakt door een jetskiër.

Enkele Spaanse vrienden die in de jaren zeventig samen revolutie bedreven
komen na jaren voor een etentje bij elkaar.
Fool’s Gold - Voor altijd kerst Fool's Gold lijkt de ideale woonplaats, maar er is
één probleem: er wonen te weinig mannen... Noelle Hopkins heeft net een
tweede kans in het leven gekregen en is vastbesloten alles eruit te halen wat erin
zit! Omdat Kerstmis veruit haar favoriete tijd van het jaar is, heeft ze een
winkeltje geopend waar het het hele jaar feest is: The Christmas Attic. Het
winkeltje loopt geweldig - zo goed zelfs, dat ze extra hulp in moet schakelen.
Gabriel Boylan is naar Fool's Gold gekomen om te herstellen van een
verwonding die hij heeft opgelopen tijdens zijn werk als legerarts. Hoewel hij niet
bepaald goede herinneringen heeft aan kerst, biedt het werk in The Christmas
Attic een welkome afleiding. Om nog maar te zwijgen van de mooie eigenares,
Noelle... Al snel blijft het niet langer bij kussen onder de mistletoe... Houden ze
het bij een feestelijke flirt, of wordt het een kerstsprookje voor altijd? Deel 12½
van de serie Fool’s Gold. Dit verhaal is eerder verschenen en ook los te lezen.
Ik wou dat ik de doos niet had opengemaakt. Want ik wist meteen dat opa niet
gek was geweest toen hij dit erin had gestopt. Ik wist dat die spullen op een of
andere manier bij elkaar hoorden en dat ik moest uitzoeken hoe. Ik weet dat het
vreemd klinkt, maar het was alsof hij zelf in de doos zat. Als haar opa overlijdt,
erft Tamar een mysterieuze doos met daarin aanwijzingen en gecodeerde
boodschappen. Ze gaat op onderzoek uit. Zo ontdekt ze het bestaan van een
andere Tamar, een man die een halve eeuw eerder betrokken was bij de
verschrikkelijke wereld van verzetsstrijders in bezet Nederland. Zijn verhaal gaat
over gepassioneerde liefde, jaloezie en tragedie in een gevaarlijke en angstige
oorlogstijd. Deze geschiedenis verandert het leven van de jonge Tamar voor
altijd.
IT Essentials: PC Hardware and Software Companion Guide, Fifth Edition IT
Essentials: PC Hardware and Software Companion Guide, Fifth Edition, supports
the Cisco Networking Academy IT Essentials: PC Hardware and Software
version 5 course. The course is designed for Cisco Networking Academy
students who want to pursue careers in IT and learn how computers work, how to
assemble computers, and how to safely and securely troubleshoot hardware and
software issues. As CompTIA Approved Quality Content, the course also helps
you prepare for the CompTIA A+ certification exams 220-801 and 220-802.
CompTIA A+ 220-801 covers the fundamentals of computer technology,
installation and configuration of PCs, laptops, related hardware, and basic
networking. CompTIA A+ 220-802 covers the skills required to install and
configure PC operating systems and configure common features, such as
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network connectivity and email for Android and Apple iOS mobile operating
systems. Students must pass both exams to earn the CompTIA A+ certification.
The features of the Companion Guide are designed to help you study and
succeed in this course: -- Chapter objectives—Review core concepts by
answering the focus questions listed at the beginning of each chapter. -- Key
terms—Refer to the updated lists of networking vocabulary introduced, and turn to
the highlighted terms in context. -- Course section numbering—Follow along with
the course heading numbers to easily jump online to complete labs, activities,
and quizzes referred to within the text. -- Check Your Understanding Questions
and Answer Key—Evaluate your readiness with the updated end-of-chapter
questions that match the style of questions you see on the online course quizzes.
-- Glossary in the back of the book to define Key Terms The lab icon in the
Companion Guide indicates when there is a hands-on Lab or Worksheet to do.
The Labs and Worksheets are compiled and published in the separate book, IT
Essentials: PC Hardware and Software Lab Manual, Fifth Edition. With more than
1300 pages of activities, including Windows 7, Windows Vista, and Windows XP
variations covered in the CompTIA A+ exam objectives, practicing and
performing these tasks will reinforce the concepts and help you become a
successful PC technician.
Copyright: cfe21540aef25b8ab33814c492920324

Page 7/7

Copyright : ridl.us

