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De bekende klassieker van Allan Folsom: het perfecte
cadeau voor de lezers van Ik ben pelgrim Harry Addison
is showbizz-advocaat en werkt in Hollywood. Hij leidt een
prettig leven van hard werken, veel geld verdienen en af
en toe een relatie met een mooie vrouw. Tot hij uit Rome
een paniekerig telefoontje krijgt van zijn broer Danny.
Een week later is Harry Addison de meest gezochte man
van Italië en belandt hij berooid, gewond en vervuild in
de riolen van Rome. De balans van de afgelopen week:
zijn broer Danny is vermoord, en Harry zelf wordt
verdacht van betrokkenheid bij de aanslag op kardinaalvicaris Parma, een van de vertrouwensmannen van de
paus. Een enorme politiemacht is naar hem op zoek en
posters met zijn portret hangen door heel Italië. Wanneer
hij ook nog verdacht blijkt te worden van de moord op
een politieman, is hem een ding overduidelijk: hij is zijn
leven niet zeker. Harry Addison ziet maar een uitweg: uit
handen blijven van de politie en proberen zelf achter de
raadsels rond de moordaanslagen te komen. De pers
over de boeken van Allan Folsom ‘Een zeer geslaagde
thriller.’ De Telegraaf ‘IJzingwekkend finale... Thrillers
van dit kaliber kom je niet iedere dag, zelfs niet ieder jaar
tegen.’ de Volkskrant ‘Beter dan John Grisham, zeker
zo goed als Frederick Forsyth.’ GPD
Dit leer- en praktijkboek geeft artsen, verpleegkundigen
en paramedici alle relevante richtlijnen en inzichten voor
spoedeisende geneeskunde bij kinderen in Nederland.
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Het boek is toegankelijk en praktisch. De eerste editie is
jaren geleden ontwikkeld als handleiding bij de training
Advanced Paediatric Life Support. En inmiddels is het
onmisbaar op de spoedeisende hulp en kinderafdelingen
van Nederlandse ziekenhuizen. Advanced Paediatric Life
Support heeft bovendien een prominente plaats in de
kindergeneeskunde en spoedeisende geneeskunde.
Deze vijfde editie is volledig geactualiseerd. Bovendien
is er een hoofdstuk toegevoegd over human factors.
Advanced Paediatric Life Support is het resultaat van
een internationale samenwerking tussen de Stichting
Spoedeisende Hulp bij Kinderen en de Advanced Life
Support Group uit Manchester (UK). Een
multidisciplinaire groep van inhoudsdeskundigen heeft
de tekst aangepast op de Nederlandse praktijk.
Bijvoorbeeld op de richtlijnen van de Nederlandse
Reanimatieraad, de Nederlandse Vereniging voor
Kindergeneeskunde en andere wetenschappelijke
instellingen.
Johan Anthierens (1937-2000) is een journalistiek en
literair fenomeen met een lange, gevarieerde en
indrukwekkende staat van dienst. NIEMANDS
MEESTER, NIEMANDS KNECHT is een bloemlezing uit
zijn indrukwekkende maar hopeloos verspreide tekstuele
nalatenschap. Uit de verschillende honderden artikels,
reportages, interviews, columns en kronieken die Johan
Anthierens van 1959 tot 1999 voor tientallen Vlaamse en
Nederlandse dag-, week- en maandbladen schreef,
maakte Brigitte Raskin, in samenspraak met Karel
Anthierens, een selectie van de beste en belangrijkste
teksten, ongepubliceerde brieven en schetsen. Met dit
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groots opgezette project willen de samenstellers van
NIEMANDS MEESTER, NIEMANDS KNECHT, het
monument oprichten dat Johan Anthierens verdient.
strongLEVE MIJ/STRONG, het autobiografische deel
van dit werk, brengt zijn levensverhaal, en is ook een
schitterende doorsnede van de Vlaamse pers. Dit boek
laat de lezer kennismaken met de uitzonderlijke schrijver
die Anthierens was, bij momenten groots of grappig,
scherp of schichtig, maar altijd literair, origineel,
onafhankelijk en eerlijk.
In English: p. 321-327.
Zestig strepende soundtrack van mijn levenSingel
Uitgeverijen
Full bibliographical descriptions of 335 Dutch
vocabularies and dictionaries printed before 1600.
"Veertig jaar lang, met korte tussenpozen, voerde de
Nederlandse Republiek oorlog tegen het Frankrijk van
Lodewijk XIV. In 1672 ging de machtige en welvarende
Republiek bijna ten onder. Bij de Vrede van Utrecht in
1713 bleef de zelfstandigheid behouden, maar was de
staat goeddeels failliet. De publieke belangstelling voor
deze strijd was zeer groot. Zij bleek uit kranten,
pamfletten, preken, liedjes, gedichten, prenten,
schilderijen en gedenkpenningen. Breed gedragen was
het idee dat wat in de honderd jaar sinds de
Nederlandse Opstand en de strijd tegen Spanje was
verworven en opgebouwd, niet verloren mocht gaan.
Men sprak over het behoud van het 'vaderland'. In tal
van media getuigden schrijvers en kunstenaars,
overheidsdienaren en burgers, welgestelden en kleine
neringdoenden van hun identificatie met 'Nederland'. Dit
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rijk geïllustreerde boek laat zien welke rol dit
gemeenschappelijk identiteitsbesef speelde tijdens
tientallen jaren oorlog."--Book cover.
Dit boek is er om iedere literatuurliefhebber (hernieuwd)
kennis te laten maken met vergeten, onderschatte, of
juist stukgelezen en vaakbekroonde werken uit de
Nederlandse en Vlaamse letterkunde van alle eeuwen.
Niet omdat het moet, maar omdat het leuk is. De auteurs
van dit boek, allen letterkundespecialisten die verbonden
zijn of waren aan de Radboud Universiteit Nijmegen,
presenteren hun keuze van belangwekkende, urgente,
relevante, interessante of gewoon mooie boeken uit de
Nederlandstalige literatuur. En zo divers als de titels zijn,
zo verschillend zijn ook de aspecten die aan bod komen:
ze zijn eerder exemplarisch dan representatief. Op de
leeslijst staan bekende titels, maar ook verborgen
pareltjes. Het boek presenteert resultaten van langdurig
onderzoek, maar ook terloopse vondsten.
"De inhoud richt zich op oorzaken, gevolgen en symptomen
van de specifieke duikersziekten, gerangschikt naar de vier
fasen van de duik. Met gedetailleerde informatie over
ziektebeelden uit de keel-, neus-, oorheelkunde,
pulmonologie, cardiologie, neurologie, psychologie,
endocrinologie, gynaecologie en andere specialismen.
Daarnaast worden de mogelijke effecten of risico's behandeld
voor duikende kinderen, senioren, vrouwen, lichamelijk
beperkten en gebruikers van geneesmiddelen. Bovendien
komen de praktische therapie en eerste hulp bij
duikongevallen uitgebreid aan bod, evenals vele aspecten
van specifieke duikgeneeskundige keuringen." "Duiken neemt
sterk toe in populariteit en daarmee de noodzaak voor
adequate medische kennis. Het boek Duikgeneeskunde Page 4/8
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theorie en praktijk is de eerste Nederlandstalige uitgave
waarin een uitgebreid overzicht van de duikgeneeskunde
wordt gegeven met de nieuwste visies en ontwikkelingen in
dit vakgebied. --- Dit naslagwerk behandelt op praktische
wijze het brede terrein van de duikgeneeskunde. Het is
daarmee een unieke vraagbaak voor artsen, tandartsen,
paramedici en andere geïnteresseerden in de
duikgeneeskunde. --- REDACTIE Samengesteld op basis van
bijdragen van 34 specialisten - veelal zelf ook duiker - en tot
stand gekomen onder redactie van J.J. Brandt Corstius, S.M.
Dermout en L. Feenstra. " --- from back of book
Hele generaties zijn met hem opgegroeid, vooral met het
legendarische programma De Avondspits. Altijd ging Frits
Spits zijn eigen gang en draaide uitsluitend wat zijn
persoonlijke toets kon doorstaan. Tegenwoordig presenteert
Spits op de zaterdagmiddag het radioprogramma De strepen
van Spits, waarin hij alleen maar nieuwe albums draait. Als hij
een liedje goed vindt, zet hij er een streepje bij; hoe meer
strepen hoe mooier. Zelf bereikte Frits Spits in 2008 de zestig
strepen. Zijn verjaardag werd uitbundig gevierd in een
speciale jubileumuitzending van KRO s Tijd voor Twee,
waarbij ook werd stilgestaan bij Spits vijfendertigjarige
radiocarrière. Vele prominenten kwamen hem huldigen en
meer dan tweeduizend luisteraars stuurden een spontane
felicitatie. Dit alles bewijst de status van Frits Spits als geliefd
en deskundig radiomaker. In Zestig strepen maakt Spits de
`soundtrack van zijn leven op. Hij heeft de zestig liedjes
aangestreept die bepalend zijn geweest in de vorming van
zijn muzikale smaak. Hij vertelt over de achtergronden van
die liedjes, maar dat niet alleen: in hoogst persoonlijke
verhalen geeft hij een kijkje achter de schermen van zijn
radiobestaan, zijn leven en zijn liefdes.
Hoe zijn de dorpen, steden en rivieren in de Lage Landen
aan hun naam gekomen? En de bossen en veengebieden?
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Riemer Reinsma laat onder andere zien hoe het mogelijk is
dat Zoeterwoude, nu midden in een boomloze vlakte, naar
een heus oerwoud genoemd is en hoe we ons dat woud
moeten voorstellen. En hoe zit het eigenlijk met Montfoort
midden in de provincie Utrecht, en toch een naam die uit het
Frans komt? Nog zon raadsel: de eeuwenoude namen die
men halverwege de twintigste eeuw toebedeelde aan de toen
fonkelnieuwe dorpen in de Noordoostpolder, zoals Nagele.
Ook hedendaagse themas passeren de revue. Als twee of
meer gemeenten besluiten samen te gaan, is het soms een
hele toer om het eens te worden over de nieuwe naam. Etten
en Leur werden Etten-Leur, maar als er vijf gemeenten
samengaan is zon optelsom niet vol te houden. En hoe is het
gesteld met de carnavalsnamen? Zijn die allemaal bedacht
door de Raden van Elf? Dit boek beschrijft alle fascinerende
wetenswaardigheden van de plaatsnamen in Nederland en
Vlaanderen. Riemer Reinsma publiceert regelmatig over taal.
Hij is vaste medewerker van het maandblad Onze Taal en
van het Nederlands-Vlaamse tijdschrift
Neerlandia/Nederlands van Nu. In 2006 verscheen zijn boek
Van hier tot Tokio, dat geografische namen over de hele
wereld behandelt.'
Satire is een ongrijpbaar fenomeen. Satirische teksten en
cartoons onttrekken zich gedurig aan eenduidige
interpretaties en weten ernst en vrolijkheid op een vernuftige
manier door elkaar te mengen. "Onder het mom van satire"
brengt de werking van dit ongrijpbare verschijnsel nader in
kaart, specifiek binnen de context van de roerige laatste
decennia van de achttiende eeuw: de Patriottentijd
(1780-1787) en de Bataafse Tijd (1795-1806). Centraal staan
twee casussen uit het domein van de periodieke opiniepers:
een reeks ‘toverlantaarns’ en ‘rarekieks’ uit de jaren
1782-1783 en de almanak-pastiche "De Lantaarn"
(1792-1801) van Pieter van Woensel. Via een brede culturele
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analyse van deze bronnen komen diverse aspecten van het
satirische spel aan bod, waaronder de rol van de satiricus, de
impact van satire op het publieke debat en de functie van de
satirische techniek van de parodie.

Leven van de vrijheer van Heeckeren van Suideras,
onder meer leider van de orangisten-in-ballingschap
(1743-1811).
Studie over de bloei, consolidatie en het verval van de
economie van 1580-1795, met aandacht voor de sociale
verhoudingen in deze periode.
Book Excerpt: ...es, een soort van glimwormen, die er
kleurloos en geelachtig uitzien: zij zijn niet dikker dan
een haar, en maar een vijfde millimeter lang; eenige van
die diertjes hangen, verscheidene kilometers lang aan
elkander.""Verscheiden kilometers!" riep Koenraad."Ja,
vriend, en tracht nu maar niet om dan het aantal dier
schepseltjes te berekenen. Je zoudt er niet in slagen,
want als ik me niet bedrieg, hebben enkele zeevaarders
we! eens veertig kilometer lang door zulk een melkzee
gevaren."Ik weet niet of Koenraad mijn raad ter harte
nam, maar hij scheen diep in gedachten verzonken,
omdat hij vast eens wilde uitrekenen, hoeveel vijfde
millimeters er op een lengte van veertig kilometer
begrepen zijn. Ik bleef het verschijnsel beschouwen. De
Nautilus doorkliefde gedurende verscheiden uren deze
witte golven; en ik merkte op dat hij zonder eenig
geruisch door dit op zeepsop gelijkend water voer, als
ware het schuim, dat de in verschillende richting
stroomende golven dikwijls in de een of andere baai
doen ..
Vijfentwintig jaar geleden was Cees Nooteboom getuige
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van de val van de Berlijnse muur, de historische
omwenteling die de hereniging van West- en OostDuitsland inluidde. Nauwelijks voor mogelijk gehouden
gebeurtenissen deden zich met ongekende snelheid
voor. Het was het begin van veranderingen in Europa die
tot op de dag van vandaag voortwoeden. Met
tussenpozen keerde Cees Nooteboom naar Berlijn terug
en vulde zijn notities aan met nieuwe beschouwingen.
Ter gelegenheid van de vijfentwintigste verjaardag van
de val van de Muur verschijnt er een nieuwe editie van
het boek dat inmiddels internationaal furore maakt.
Berlijn laat Nooteboom zien zoals we hem kennen:
nieuwsgierig, kosmopolitisch en vooral observerend met
een haast voorspellende blik. Cees Nooteboom (1933)
wordt beschouwd als een van de belangrijkste
Nederlandse schrijvers. Van zijn romans en reisverhalen
verschenen vertalingen over de hele wereld. In 2003
kreeg hij de Oostenrijkse Staatsprijs voor Europese
literatuur, in 2004 de P.C. Hooft-prijs, en in 2009 de Prijs
der Nederlandse Letteren.
Van dorpsplein tot cyberspace" behandelt, helder en
actueel, de voornaamste aspecten van de
cultuurgeschiedenis van communicatie, media en
informatie vanaf het stenen tijdperk tot heden.
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