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Nieuwspraak, Big Brother, het vocabulaire uit 1984 is in onze taal opgenomen en een eigen leven gaan leiden. De roman
van George Orwell uit 1949 over de strijd van Winston Smith, ambtenaar op het ministerie van Waarheid, tegen de alles
doordringende Partij, en zijn gedoemde liefde voor Julia heeft niets van zijn literarie zeggingskracht verloren. In Orwells
steeds weer herdrukte anti-utopie verkeert de wereld in de wurggreep van een systeem dat is gegrondvest op de
verbreiding van angst, haat en wreedheid, en dat iedere vorm van persoonlijke vrijheid en indiviualiteit uitsluit. 1984 is
onverminderd geldig als benauwend nauwkeurig blauwdruk van elk dictatoriaal regime.
De geschiedenis van het glas in België vanaf de oudheid tot heden.
Betr. u. a. Werke von Hans Aeschbacher und Hermann Haller. - Ergänzt und ersetzt Nr. 714 der BBG 1995.
Wandelen is waarschijnlijk de meest simpele en dagelijkse bezigheid die we kennen. In een wereld waar het steeds makkelijker is geworden
om ons snel en zonder fysieke inspanning te verplaatsen, laat cultuurhistorica en bekroonde bestsellerauteur Rebecca Solnit ons zien hoe
belangrijk het is om te lopen, nietig te zijn in een eindeloos landschap, te wandelen zonder te weten waarnaartoe, of te verdwalen in een
stad. Solnit verbindt de evolutie van het menselijk lichaam – ons vermogen om rechtop te staan en ons voort te bewegen – met de
belangrijkste wandelaars uit de geschiedenis en literatuur: van Kierkegaard, Thoreau en Gary Snyder tot Jane Austens romanpersonage
Elizabeth Bennet. Wanderlust is een fascinerend, persoonlijk portret waarin Solnit de diepgaande, onlosmakelijke relatie tussen wandelen en
denken blootlegt. ‘Solnit is briljant en de sociale kwesties waar ze over schrijft zijn zeer urgent.’ DE CORRESPONDENT Over Wanderlust :
‘Radicaal, menselijk, humoristisch, hartstochtelijk en belangrijk.’ ALAIN DE BOTTON ‘Een schrijver met verrassende frisheid en precisie.’
NEW YORK TIMES BOOK REVIEW ‘Ik loop van kust naar kust dus neem ik Rebecca Solnits diepgravende en fascinerende Wanderlust
mee om me te laten inspireren.’ THE OBSERVER ‘Magistraal.’ THE GUARDIAN ‘Deze aangename en verhelderende geschiedenis van
het wandelen ontvouwt zich als een gesprek met een bijzonder goed geïnformeerde en breed georiënteerde medewandelaar.’ PUBLISHERS
WEEKLY ‘Het thema van Wanderlust mag gewoontjes lijken, wat zij ermee doet is ronduit fascinerend.’ L.A. WEEKLY
In 1951 werd in de Herwijnse polder een jonge boer doodgeschoten bij een conflict dat feodale trekken vertoont. Het ging om een haasje. In
1958 begon in de Herwijnse polder de ruilverkaveling. Door deze ingreep zou het dorp uiteindelijk worden losgerukt uit zijn omgeving. In Nog
in morgens gemeten onderzoekt en overdenkt Koos van Zomeren deze gebeurtenissen. Hij beziet de armoede van vroeger en herinnert zich
mensen die hadden wat ze wilden hebben en waren wat ze wilden zijn. Hij beziet de Betuwse woeste gronden van vroeger en concludeert
dat de vergankelijkheid zich voorgoed meester heeft gemaakt van ons landschap. Het Waaldorp Herwijnen stond ook centraal in Een jaar in
scherven, Van Zomerens fameuze familiekroniek uit 1988.
De economische, sociale en politieke implicaties die van invloed zijn geweest op het ontstaan en de ontwikkeling van de stromingen in de
beeldende kunst en de literatuur vanaf de Oudheid tot in de eerste decennia van deze eeuw.

Overzicht van objecten (sieraden), vervaardigd door de Zwitserse edelsmid (1948).
‘Vijfduizend patiënten met bottuberculose liggen in Berck in het gips en wachten op hun genezing. De gruwelijke ziekte
kiest bij voorkeur gewrichten uit – wervels, heup, knie – die meteen worden geïmmobiliseerd. De zieken liggen languit in
hun karretjes en bedden, verloren in dagdromen, verzonken in eindeloze lectuur of onthecht in de oneindige contemplatie
van de onmetelijkheid van de oceaan.’ In deze autobiografische roman schetst Max Blecher van binnenuit de wereld van
terminale patiënten. Zijn alter ego, Emanuel, komt in een wereld terecht die niet meer aan de levenden toebehoort, en
nog niet aan de doden – het is de wereld van de ‘ondoden’, in het kuuroord Berck-sur-Mer, de ‘stad der verdoemden’.
Meer dan 40.000 jaar geleden probeert een jonge, zwangere neanderthalervrouw te overleven tijdens een strenge winter
en dreigende hongersnood. Haar familie is verdwenen en ze is ten dode opgeschreven als ze niet een nieuwe groep
soortgenoten vindt die haar wil opnemen. Haar zoektocht is verweven met het verhaal van de zwangere archeologe
Rosamund, die een opzienbarende ontdekking doet als ze een graf blootlegt waarin de overblijfselen van een
neanderthaler en een homo sapiens naast elkaar zijn begraven. Claire Cameron baseerde zich voor De laatste
neanderthaler op de laatste antropologische en archeologische onderzoeken, en schetst daarmee een geloofwaardig
beeld van de nadagen van de neanderthalers.
Kugeltopf.
Een fotoalbum waarin geboorte, school, bruiloft, werk en ziekte netjes gedocumenteerd zijn - nee, dat is niet de bedoeling, zó gaat hun leven
er nooit uitzien, beloven de vrienden elkaar. De zes jongens en meisjes wonen in een oud huis dat van Frieders grootvader is geweest. Het
'Auerhaus', zoals de dorpelingen zeggen, omdat de scholieren de hele dag 'Our House' van Madness luisteren en zingen. De vrienden
wonen hier met één doel: het leven van hun depressieve vriend Frieder redden, die maar beter wat mensen om zich heen kan hebben. En
het leven, zo ontdekken ze allemaal, blijkt een stuk ingewikkelder dan gedacht, nu ze op zichzelf wonen. Elke dag weer opstaan, ontbijt
maken, afwassen, badminton spelen, geld verdienen, op het eindexamen voorbereiden, en, vooral, níet het leven van hun ouders leiden. De
verteller is druk bezig met het omzeilen van de dienstplicht, Frieder verzint de meest avontuurlijke smoesjes als hij weer met volle zakken in
de dorpssuper wordt betrapt, en Harry moet zijn opleiding als elektricien afmaken in plaats van bij het station rondhangen. Waar eindigt de
jeugd, en wat komt er dan? Bov Bjerg, schrijver en cabaretier, heeft een 'bewonderenswaardige all-age-roman geschreven, die van de
volwassen lezer de scholier maakt die hij ooit was of wenste te zijn' (aldus het jubelende panel van het Literarisches Quartett). Met daarin al
die grote vragen, waar wij levenslang mee worstelen. Maar ze zijn gesteld op zo'n manier, dat je er onmiddellijk een goed humeur van krijgt.
In juni 1818 werd de jonge Caspar Reuvens (1793-1835) benoemd tot hoogleraar archeologie aan de Universiteit Leiden. Tegelijkertijd kreeg
hij het beheer over het Archeologisch Cabinet van de universiteit, toen nog Hoogeschool geheten. Deze gebeurtenis wordt beschouwd als
het begin van het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) in Leiden.00In dit boek wordt de bewogen geschiedenis van het RMO beschreven: de
periodes van bloei en baanbrekende activiteiten, met opgravingen in Griekenland, Tunesië, Egypte, Jordanië en Nederland, maar ook de
moeilijke tijden, waarin het museum het met minimale middelen moest doen.0Veel aandacht wordt in dit boek gegeven aan de verwerving
van de Leidse topcollecties. Ook wordt er stilgestaan bij de veranderde relaties met landen waar de collecties oorspronkelijk vandaan komen.

Drie zussen bewonen ieder een van de drie overgebleven appartementen van een statig palazzo in Cagliari, dat ooit in
zijn geheel eigendom was van hun adellijke familie. Noemi, de oudste zus, droomt ervan het verloren bezit terug te
kopen en te restaureren. Maddalena, de middelste, droomt van een zoon maar raakt niet zwanger, terwijl de jongste
alleen van de liefde droomt.
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