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For review see: R. Hoefte, in Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde, vol. 145, no. 4 (1989); p. 581-582. - For abstract see: Itinerario, vol. 12, no. 3/4 (1988); p. 40-41, no. 4010; P.C.
Emmer, in Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, dl. 104, afl. 2 (1989); p. 347.
Liefdevol geïllustreerd bedverhaal in twee talen (Nederlands en Indonesisch) met online audioboek in het Nederlands en printbare kleurplaten.
The aim of this book with its detailed step-by-step colour photographs and diagrams, is to enable every owner to fix their diesel engine with ease. Troubleshooting tables help diagnose
potential problems, and there is advice on regular maintenance and winterising and repair. Jean-Luc Pallas's enthusiasm for passing on his knowledge, as well as his clear explanations,
precise advice and step-by-step instructions make this a unique book.
Schr. vergelijkt verschillende vertalingen van het gedicht Hälfte des Lebens
Verhalen van Nederlandse schrijvers over het koloniale Indië en het hedendaagse Indonesië.

Droomdates zijn haar specialiteit... Clint Hilton heeft een probleem. Telkens wanneer hij een date mee naar huis brengt, duikt zijn moeder op - en dan meestal op het moment
suprême. Zo kan het niet langer! Hoe eerder mams aan de man is, hoe beter. Dus schakelt hij relatieadviseuse Margot Roth in. Als zij nu even doet alsof ze zijn vriendin is, dan
heeft ma vast niks door. Maar wacht. Wie werd er hier ook alweer gekoppeld? Dit verhaal is ook verkrijgbaar in 2-in-1 bundel.
AC Maintenance & Repair Manual for Diesel EnginesA&C Black
Dagboek van de Nederlandse schrijver over de periode waarin hij werkte aan zijn roman 'Hokwerda's kind'.
Hartverwarmend en humoristisch boek over ADHD Vlinder is stoer, Vlinder is lief, Vlinder is druk, Vlinder is enthousiast en, o ja, Vlinder is geen paard. Vlinder is een meisje. Ze
gaat naar school, naar opa en oma, viert haar verjaardag en Kerstmis net als alle andere kinderen uit haar klas. Toch is Vlinder een beetje anders. Vlinder is namelijk snel
afgeleid door haar ADHD. Dat betekent dat ze zich niet zo goed kan concentreren, dat ze een beetje druk is – en soms verschrikkelijk druk – en dat ze de wereld om haar heen
niet altijd begrijpt. Dat geeft niets. Want Vlinder is ook creatief, slim, vrolijk en spontaan en daardoor gebeurt er altijd wel wat. Vlinder is uniek. Vlinder is Vlinder. Met treffende
illustraties van Iris Boter.
Een groot bedrijf in een industriestadje wordt getroffen door een golf van zelfmoorden. Een onderzoeker wordt eropuit gestuurd om de oorzaak te achterhalen, maar hoe harder
hij zijn best doet om door te dringen in het bedrijf, hoe moeilijker het hem gemaakt wordt. Het Onderzoek is een typische Claudel, met themas als vervreemding, machteloosheid
en menselijkheid. Maar het is ook een kafkaëske roman die af en toe haast surrealistisch aandoet. Hoe kan de eetzaal van het hotel waar de onderzoeker zijn intrek neemt de
ene ochtend stampvol uitgelaten toeristen zitten en de volgende dag gevuld zijn met een groep sombere ontheemden? Waarom krijgt hij geen eten, geen drinken, geen bed?
Terwijl hij nieuwe ontdekkingen doet, begint de onderzoeker zich af te vragen of hij zelf hetslachtoffer zal worden van de helse machine die ook de anderen heeft vernietigd. Met
Het Onderzoek schreef Philippe Claudel een indrukwekkende allegorie over het moderne leven, waarbij het nachtmerrieachtige bedrijf symbool staat voor de verwarrende wereld
waarin wij ons staande proberen te houden.
More and more sailors and powerboaters are buying and relying on electronic and electric devices aboard their boats, but few are aware of proper installation procedures or how
to safely troubleshoot these devices if they go on the blink.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog komt de jonge bemanning van een Duitse onderzeeboot herhaaldelijk in levensgevaarlijke situaties terecht.
Wie een gezicht vastlegt, legt de geschiedenis vast, zo is de overtuiging van Simon Schama. De manier waarop Churchill ruziede met zijn schilder zegt iets over de politieke
verhoudingen na de Tweede Wereldoorlog. Dat John Lennon een paar uur nadat hij in foetushouding was gefotografeerd door Annie Leibovitz, werd doodgeschoten is een
wonderlijk wrede speling van het lot. En de plaatjes van Charlie Chaplin of George Bernard Shaw die je bij een pakje sigaretten kreeg, zeggen iets over het begrip roem, dat
steeds meer verschijningsvormen kreeg. Schama kijkt met liefde en aandacht naar schilderijen en foto’s uit de afgelopen eeuwen. Hij leest er de karakters in: daadkracht,
dromerigheid, passiviteit, frustratie, irritatie. Zijn vertelling over Groot-Brittannië aan de hand van portretten ontstijgt de geschiedenis: zijn verhalen worden meesterwerkjes over
menselijke emotie en menselijk handelen. Hij beweegt zich met vertrouwde, stilistische virtuositeit tussen kunst en geschiedenis om te laten zien hoe mensen leven met macht,
liefde, roem – en ondergang. Zo geeft hij een uniek beeld van een wereldrijk
Voor fans van Veronica Roth en de film Fantastic Beasts and Where to Find Them Het betoverende vervolg op De laatste magiër Magie is bijna uitgestorven. De laatsten die nog
magische krachten bezitten, leven in de schaduwen en verbergen wat ze zijn. Onder hen bevindt zich Esta, een geoefende dief met een aangeboren talent om de tijd te
manipuleren. Zij moet al haar krachten aanwenden om magie voor de ondergang te behoeden. Esta’s ouders zijn vermoord. Haar leven is gestolen. En alles wat ze over magie
wist, bleek een leugen. Ze dacht dat het Boek der Mysteriën de sleutel zou zijn om uit de greep van de Orde te ontsnappen, maar het gevaar op de bladzijden bleek groter dan
ze ooit kon vermoeden. Nu moeten Esta en Harte vier elementaire stenen vinden om de geschiedenis te kunnen herschrijven en de verschrikkelijke kracht van het boek te
beteugelen. Pers en boekverkopers ‘Spannend, uitdagend, romantisch en buitengewoon origineel.’ **** Hebban.nl ‘Een aanrader voor elke liefhebber van fantasie en tijdreizen.
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Het verhaal zit steengoed in elkaar en de personages spatten van de pagina’s.’ ***** Chicklit.nl ‘Tijdreizen (mooi gedaan!) en New York, boeiende personages en vlot
geschreven. Een heerlijke serie!’ Mabel van Zijl, Boekhandel Veenendaal, Amersfoort ‘Dit is er echt eentje waar je per ongeluk honderd bladzijden meer in leest dan je van plan
was. Het is geweldig, en een echte aanrader!’ Odette Knappers, Westerhof Boek & Kantoor
Biografie over de Duits-joodse arts Lilli Jahn (1900-1944), die naar een werkkamp en later naar Auschwitz werd gestuurd, van waaruit ze tot haar dood correspondeerde met
haar kinderen.
Het hondje Dotty kan de eerste nacht in haar nieuwe woning niet slapen en krijgt hulp van de andere dieren in huis. Prentenboek met eenvoudige tekeningen in kleur. Vanaf ca. 4 jaar.
Persoonlijke herinneringen van tien Indonesiërs aan de Japanse bezetting van hun land.
Een psycholoog analyseert het verschijnsel sekten: motieven en achtergronden van lidmaatschap, hersenspoelen en deprogrammeren, de persoonlijkheid van de leider en de gewone leden.
For review see: J. Hartog, in Amigoe di Curaçao, 2. VIII (1978); p. 9.
De relatie tussen roofvogels en mensen kent een lange geschiedenis. Het jagen met afgerichte roofvogels wordt dan ook sinds duizenden jaren bijna overal ter wereld beoefend. In dit boek
worden alle aspecten van de valkerij besproken. Het geeft een realistisch beeld van de hedendaagse valkerij in de westerse wereld en bevat essentiële informatie voor het toenemend aantal
mensen dat valkerij wil leren of een dagroofvogel of uil zou willen houden. De auteur beschrijft het karakter van de meest gebruikte roofvogelsoorten en ook hun huisvesting, verzorging en
training. 'Dit is Valkerij' geeft zowel uitgebreid advies aan beginnende valkeniers als informatie aan al wie interesse heeft in roofvogels. Het is niet alleen een praktische handleiding voor het
trainen en houden van valken en havikachtigen voor de jacht, maar er wordt bovendien een beeld geschetst van de geschiedenis van de valkerij en een inzicht gegeven in de anatomie en het
gedrag van roofvogels.
Maak kennis met de ongelooflijk grappige en charmante Noelle Hancock, die haar goedbetaalde baan als gossipbloger onverwacht kwijtraakt. Op zoek naar een nieuwe uitdaging komt ze per
toeval de quote tegen: `Doe elke dag een ding waar je bang voor bent. ? - Eleanor Roosevelt Deze quote doet Noelle beseffen dat ze van een ambitieuze en enthousiaste vrouw is veranderd
in een timide, twijfelend persoon. Ze besluit Eleanors advies op te volgen door een jaar lang elke dag iets te doen waar ze bang voor is. Duiken met haaien, karaoken, haar exen opzoeken,
acupunctuur, de Kilimanjaro beklimmen: haar hilarische en soms aangrijpende avonturen leren haar wie ze is en waartoe ze allemaal in staat blijkt te zijn. ‘Onverschrokken memoires van een
jonge journaliste die een jaar lang haar angsten overwint. Inspirerend, zinderend plezier van begin tot eind.’ - Kirkus Review ‘Hartveroverend, inspirerend en hilarisch. (...) Wat een geluk dat
wij lezers dit avontuur mogen meemaken.’ - Julie Powell auteur van Julie & Julia
Muziek is een grote liefde van Thomas Heerma van Voss. Op zevenjarige leeftijd bezoekt hij samen met zijn vader zijn allereerste liveconcert. Ineens staat hij oog in oog met muzikanten
tegen wie hij tot dan toe alleen op veilige afstand, in zijn jongenskamer, opkeek. Hij beschrijft hoe de virtuele popgroep Gorillaz een middelbareschoolliefde vormt en maakt de lezer op
ontroerende wijze deelgenoot van een vriendschap, die via een hiphopsite ontstaat en buiten het scherm opbloeit. Zijn bewondering en nieuwsgierigheid leiden hem jaren later naar New
Orleans, waar hij op zoek gaat naar een ondoorgrondelijke gangsterrapper die zichzelf The Ghetto Bill Gates noemt. De persoonlijke verhalen in Plaatsvervangers draaien steeds om de
relatie tussen artiest en toeschouwer, tussen bewonderde en bewonderaar, en telkens beschouwt Heerma van Voss ook zichzelf. Vol sprekende details en persoonlijke overdenkingen schrijft
hij over muzikanten die iets kunnen wat hij niet kan, iets durven wat hij niet durft, die leven zoals hij niet leeft. Wie ons van een afstandje zou hebben gezien, in onze iets te wijde T-shirts en
spijkerbroeken, omgeven door de lucht van een voetbalkleedkamer, zou ons vermoedelijk hebben uitgelachen: een stel bleke, brave Hollandse jochies dat zich online verschool achter namen
alsCapo Regime, MJ_DAMAN en XXL, maar in het echt gewoon Gijs, Bert en Peter-Jan heetten. En samen gingen we even een genre uit de Amerikaanse achterbuurten duiden.
Hendrik Valk was een schilder en graficus uit de 20ste eeuw. Al op jonge leeftijd experimenteerde hij met stilering en abstractie, en rond 1918-1920 nodigde Theo van Doesburg hem uit om
zich aan te sluiten bij de kunstenaars van De Stijl. Valk koos er echter voor zijn eigen weg te volgen. Hij ontwikkelde zijn ?Valk-stijl?, waarbij hij vasthield aan de zichtbare werkelijkheid, die hij
in sobere rechte lijnen tot de essentie reduceerde. Al het overbodige elimineerde Valk. Met uitzondering van de jaren dertig, toen hij een periode meer realistisch werkte, bleef hij zijn leven
lang aan die visie vasthouden. Dit boek is een geheel vernieuwde en uitgebreide heruitgave van het uitverkochte boek dat Alex de Vries in 2005 over de ?meester van de klare lijn? schreef.
00Exhibition: Museum Jan Cunen, Oss, The Netherlands (02.06.-22.09.2019).
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