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De vervolging van personen die verdacht werden van hekserij in Europa tussen 1450 en het einde van de achttiende
eeuw.
Ubuntu is een levensfilosofie. Spirituele levenskracht verbindt de mens met zijn samenleving en de natuur. De
werkelijkheid is een dynamiek van op elkaar inwerkende krachten. Het streven naar herstel van harmonie en vrede in
een versplinterde wereld is daarbij een cruciaal doel. Ubuntu is verzoeningsgezind. Nelson Mandela was als leider van
de bevrijdingsbeweging ANC, na zijn langdurige gevangenschap op Robbeneiland, sterk door ubuntu geïnspireerd. Het
gaf hem moed om met de witte minderheidsregering gesprekken aan te gaan om het discriminerende systeem van
Apartheid te overwinnen. Tussen zijn vrijlating in 1990 en de eerste non-raciale verkiezingen in 1994 balanceerde ZuidAfrika op de rand van een bloedige burgeroorlog. Met geduld en vasthoudendheid wist Mandela echter zijn
verzoeningsstrategie door te zetten en een catastrofe te voorkomen. Zijn verzoeningspolitiek is tot op de dag van
vandaag een inspiratiebron voor het oplossen van nationale en internationale conflicten.
Het huis te Borgen is een boek over de tijd van voor de Eerste Wereldoorlog, over de fin de siècle-atmosfeer in de
badplaats Blankenberge en de soms kostelijke belevenissen van de gasten in het strandhotel van de vader van de
auteur. De talrijke personages zijn virtuoos geobserveerd, met een mengeling van weemoed en ironie, ironie die nergens
haar lichte toets verloochent. Het huis te Borgen is zo'n boek waaraan de naam van een auteur blijft vastgehecht zolang
hij leeft, en langer!
In Tachtig dagen wit wordt studente Lily door haar beste vriendin, de verleidelijke en onbeschaamde Liana,
geïntroduceerd in een spannende nieuwe wereld vol passie en avontuur. Lily ontmoet Leonard, een man met wie zij zich
direct verbonden voelt; Dagur, de knappe drummer van een wereldberoemde rockband; en de gevierde fotograaf
Grayson en zijn mysterieuze partner. Ze geniet van elke nieuwe ervaring, maar Lily weet dat ze nog steeds niet
gevonden heeft waar ze uiteindelijk naar op zoek is. Vina Jackson is het pseudoniem van twee bekende schrijvers, die
voor het eerst, en anoniem, samenwerken. De een is een succesvol auteur, de ander een schrijver die ook werkzaam is
in de Londense City. Tachtig dagen wit is het vijfde deel in de zinderende Tachtig dagen-serie.
17,000 Tekst
Overzicht van de Nederlandse literatuurgeschiedenis in essays die elk een belangrijke datum als uitgangspunt hebben.
Essays over het werk van de dichters Minne, Boutens, Henriëtte Roland Holst, Engelman, Werumeus Buning, Van Nijlen, Verwey, Prins, Van
Vriesland, Kemp, Gijsen en A. Roland Holst.
Dutch description: In 1926 begonnen Jantina van Klooster en Koos Schregardus in Amsterdam uitgeverij De Spieghel en zij behoorden
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daarmee tot de eerste Nederlandse vrouwen in het uitgeversvak. Zij specialiseerden zich in de uitgave van kunstboeken, (vertaalde) literatuur
en natuurboeken. Bekend werd De Spieghel vooral als uitgever van het literaire tijdschrift De Vrije Bladen.Dit boek schetst de Spieghelgeschiedenis, die in de Tweede Wereldoorlog abrupt werd onderbroken, toen de uitgeefsters in 1942 weigerden zich aan te sluiten bij de
Kultuurkamer. Zij publiceerden illegale boeken en kwamen in het kunstenaarsverzet in contact met beeldhouwer en verzetsstrijder Gerrit Jan
van der Veen. Hij vond na een mislukte overval op het Huis van Bewaring onderdak in het huis van De Spieghel op de Prinsengracht 856.
Het adres werd verraden en Jantina van Klooster en Van der Veen werden gearresteerd. De laatste werd kort daarna gefusilleerd; Van
Klooster kwam in januari 1945 om in Ravensbruck.Het boek eindigt met de na-oorlogse periode toen Koos Schregardus samenwerkte met
Suzy van Hall en in de jaren vijftig met uitgeverij C.P.J. van der Peet.
Het gezin van Josephine Hurst draait op rolletjes. Met twee mooie dochters, een intelligente zoon en een goedverdienende echtgenoot lijkt
haar leven perfect. Ze heeft alles wat haar hartje begeert. Wanneer haar oudste dochter Rose wegloopt met een onbekend vriendje,
verstevigt Josephine de greep op haar gezin en transformeert ze haar onberispelijke huis in een donkere gevangenis. Jongste dochter Violet
wordt opgenomen in een inrichting en stevige medicatie moet het autisme van zoon Will beperken. Het mooie plaatje wordt slechts met
moeite bij elkaar gehouden en wanneer na een gewelddadig incident Jeugdzorg het gezin bezoekt, dreigt de monsterlijke waarheid over
Josephine zelf aan het licht te komen. Moeder, moeder is een indringende en intelligente thriller over de duistere kant van moederliefde.
Koren Zailckas (Saoedi-Arabië, 1980) schreef eerder een veelbesproken autobiografische roman over haar disfunctionele jeugd. Ze woont
met haar familie in de omgeving van New York.
Persoonlijk verhaal van een Iraanse studente, die als tegenstandster van het islamitische bewind in de beruchtste gevangenis van het land
belandde.
Kapitein Cleve Connell arriveert in Korea met als enige doel 'ace' te worden, lid van het eliteclubje straaljagerpiloten dat minstens vijf
Russische migs heeft neergeschoten. Terwijl zijn collega-vliegeniers succes na succes op het bord weten te schrijven, zelfs onder
twijfelachtige omstandigheden, heeft Cleve geen enkel succes. De andere piloten twijfelen aan zijn moed, Cleve zelf twijfelt over alles. En
dan, op een ijskoude hoogte van 12000 meter, zal zijn geluk voor altijd veranderen. In een ademloos relaas, vol moed en wanhoop,
onbeschrijflijke schoonheid en snoeiharde rivaliteit, weet James Salter tot de kern te komen van oorlog en literatuur. De jagers is een
essentieel en tijdloos meesterwerk.
Een bioloog die op een laboratorium geestdodend wetenschappelijk werk verricht, zoekt hiervoor compensatie in een droomleven terwijl hij
een boek schrijft.

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
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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.
De Experimentele klinische psychologie draagt bij aan kennis en begrip van de emotionele stoornissen, waaronder
angststoornissen. Angststoornissen zijn de meest voorkomende psychiatrische stoornissen en staan na coronaire
hartziekten op de tweede plaats in de top 10 van ziektelast (bron: RIVM). Cognitieve gedragstherapie voor
angststoornissen is effectief, maar nog verre van optimaal. De angst komt vaak weer terug. Het geheugen voor angst is
sterk en lijkt onuitwisbaar. Zo lang het emotionele geheugen intact blijft, ligt de terugkeer van angst op de loer. Vaak
wordt aangenomen dat er een symmetrie is tussen het ontstaan en terugdringen van angst. Kortom, behandelingen
zouden regelrecht kunnen worden afgeleid uit kennis over het ontstaan van angststoornissen. Deze aanname is onjuist
gebleken. Gedragsverandering kent andere wetmatigheden dan het ontstaan van emotionele stoornissen. In haar oratie
zet Merel Kindt uiteen dat experimenteel onderzoek naar de onderliggende mechanismen van gedragsverandering
noodzakelijk is voor de ontwikkeling van effectievere behandelingen. Onderzoek zal zich niet alleen moeten richten op
het versterken van nieuw gedrag zoals in de afgelopen decennia, maar in de eerste plaats op het verzwakken van het
emotionele geheugen. Alleen dan zal angst permanent kunnen worden teruggedrongen.
Na de muiterij op een slavenschip, rond 1760, kunnen de overlevenden, blank en zwart, voor korte tijd een eigen
wereldje inrichten.
Kat Kavanagh heeft veel vrienden, een gewoon baantje en denkt nooit meer aan het verleden. Dat is haar verhaal. Maar
is dat wel waar? Milo McIntyre houdt van zijn moeder, van de pindakaasbananenmuffins in het Funky Banana café, en
van de EHBO-lessen die hij na schooltijd volgt. Hij denkt nooit aan zijn toekomst, tot de dag dat alles voorgoed verandert.
Dit is het verhaal van Milo. Maar dan is er nog dat andere verhaal. Het verhaal waarin het noodlot toeslaat en Milo en Kat
door een dramatisch auto-ongeluk samenbrengt. Zo komt een diep verborgen familiegeheim voor eens en voor altijd
boven tafel.
Een ontroerende roman over de bijzondere band tussen een jongen en een olifant Wanneer de staljongen Tom Page door zijn rijke,
excentrieke baas wordt opgezadeld met diens olifant, weet hij nauwelijks iets van deze dieren. Maar nadat Jenny, de olifant, en Tom aan
elkaar gewend zijn geraakt, ontstaat een hechte band. Tot Jenny's baas genoeg van haar heeft en Tom alles op alles moet zetten om haar
niet te verliezen...
Arts in opleiding Caitlyn Winters weet het zeker: haar leven had er heel anders uitgezien als ze tijdens die bruiloft een jaar geleden niet dat
vervloekte bruidsboeket toegeworpen had gekregen. Want het kan geen toeval zijn dat ze nog geen week later stapelverliefd werd op
huisarts Noah. En dan was ze nu ook niet zwanger geweest. Ze kan maar beter haar plannen om de wereld te verbeteren gedag zeggen.
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Want in plaats van arme kindjes in ontwikkelingslanden heeft ze nu immers haar eigen kind om zich druk over te maken! Noah McIlroy is
dolblij met Caitlyns zwangerschap; het liefst zou hij samen met haar kiezen voor huisje-boompje-beestje. En Caitlyns familie wil hem daar
maar al te graag een handje bij helpen. Maar doet hij er wel verstandig aan om de bemoeizuchtige O'Briens erin te betrekken?
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