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Dierenepos over twee figuren uit "Vanden Vos Reynaerde" en enkele verhalen over dieren.
A unique 128-page, textless graphic novel, in black, white and sepia, The Arrival draws its inspiration from tales of
migrants in past and recent times. The central character is a middle-aged man who arrives in a strange new place and
tries to find a place to live, a job and a handle on a new language. He encounters many challenges, all described entirely
through visual sequences. The absence of words emphasises the strangeness of the situation and the loneliness
experienced by many migrants, but the ending is full of affirmation and hope, when the wife and son the migrant had to
leave behind are finally able to join him in their new homeland. www.thearrival.com.au
Catalogus van de galerij van geschilderde en getekende schrijversportretten in het Letterkundig Museum in Den Haag.
Jan werkt als paardenknecht op de hoeve van boer Hoste. Die beschouwt hem bijna als familie. Jan is erg in zichzelf gekeerd en
brengt meer tijd door bij paarden dan bij mensen. Als hij op een dag een brief krijgt dat zijn vader op sterven ligt, besluit hij de
boerderij voorgoed te verlaten. Hij neemt zijn intrek in het ouderlijke huis en begint zelf te boeren, maar hij krijgt al snel spijt van
zijn beslissing...
De bundel 'Tussen de Grijze Lijnen' bevat een keuze uit de eerder verchenen plaquettes 'Bekentenis in Toledo' (1945), 'Navrante
Zomer' (1946) en 'De Afwezigen' (1952), gevolgd door gedichten nadien voornamelijk in het tijdschrift Tirade gepubliceerd.
Didactische analyseReaders 1-2Deutsche NationalbibliografieAmtsblatt. Monografien und Periodika. Halbjahresverzeichnis. DDe
aankomstLothian Children's Books
Historisch verhaal over de regeringsjaren van Stadhouder Willem V, prins van Oranje (1748-1806), zich afspelend in Rotterdam, Utrecht en
Amsterdam.
Vier verhalen over Turkse immigranten in Duitsland.

Timmermans schreef een biografie over de barokke kunstschilder Adriaan Brouwer (1606-1638), die echter de nodige historische
grondslag ontbeert en dan ook meer als een roman leest. Het verhaal is geschreven in de vorm van een terugblik op zijn eigen
leven door de ogen van de stervende Brouwer. Als mens is hij mislukt, vindt hij, maar niet als schilder. Zijn neiging tot melancholie
bestreed hij met drank, tabak, liefde en kunst. De eerste twee werden hem noodlottig. Hij was een onrustige natuur, een zwerver,
opstandig, fel anti-Spaans. Frans Hals was zijn leermeester. Hoewel Timmermans zijn leven in grote trekken heeft weergegeven,
ligt de nadruk op Brouwers‘ gevoelsleven. Daardoor draagt de biografie geen wetenschappelijk, maar een lyrisch karakter. De
Vlaming Felix Timmermans (1886 –1947) was schrijver en dichter. Hij was autodidact en schreef toneelstukken, romans met een
historisch karakter, novellen, religieus getinte werken, en gedichten. Naast schrijven schilderde en tekende Timmermans ook. Hij
illustreerde zijn eigen boeken. Ook ontwierp hij de boekbanden van de meeste van zijn boeken. In zijn tijd was hij een van
Vlaanderens meest vertaalde en productieve auteurs. Zijn bekendste werk is zijn roman Pallieter (1916).
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