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‘En de bruid sloot de deur’ van Ronit Matalon is een onderhoudende roman over
Arabische joden in Israël en een subtiel commentaar op de positie van de vrouw.
Matalon dient in één adem genoemd te worden met Yehoshua, Oz en Grossman. In
‘En de bruid sloot de deur’ van Ronit Matalon sluit bruid Margi zich kort voordat het
huwelijk wordt voltrokken op in haar kamer. Niemand weet waarom. De bruid zwijgt in
alle toonaarden, wat bij de overige familieleden een stroom van herinneringen op gang
brengt en sluimerende irritaties tot een uitbarsting doet komen. Bruidegom Matti twijfelt
aan Margi’s liefde, haar moeder Nadja herinnert zich haar verloren man en kinderen en
de ouders van Matti denken direct aan de kosten die zij gemaakt hebben. Dan doet
grootmoeder Savtona nog een laatste poging om de bruid de deur te laten openen.
Matti raakt ervan overtuigd dat Margi’s beslissing gerespecteerd moet worden.
Misschien weigert ze alleen te voldoen aan de sociale normen en rebelleert ze tegen
de rol die haar wordt opgelegd? Ronit Matalon groeide op in Ganei Tikva in Israël. Ze
studeerde literatuur en filosofie aan de universiteit van Tel Aviv en werkte als journalist
en als criticus voor onder meer Haaretz.
De zoutroute begint in Londen, in het hier en nu. Na de dood van haar vader vindt
Isobel een oud zilveren amulet, gevouwen in een krantenartikel over een vroegere
Sahara-koningin. Geplaagd door akelige herinneringen uit haar vroege jeugd, besluit ze
op vakantie naar Marokko te gaan, op zoek naar haar identiteit. Dan neemt De
zoutroute de lezer mee naar een jaar of dertig geleden, naar het nomadenvolk dat
rechtstreeks afstamt van de legendarische eerste koningin van de Touareg. Eén van
hen, een jonge vrouw genaamd Mariata, wordt gedwongen te trouwen met een slager
in Zuid-Marokko; ze ontvlucht haar lot echter en reist in haar eentje de Sahara door, op
zoek naar haar verloren geliefde.
Als je dit boek koopt, krijg je een electronische versie (PDF bestand) van de inhoud van het
boek. De perfecte kleurboek voor ieder kind dat houdt van bouwvoertuigen. 40 prachtige
kleurplaten met krachtige bouwmachines. Kunst is als een regenboog, nooit eindigend en altijd
felgekleurd. Voed de creatieve geest van je kind en veel plezier! Elke kleurplaat is gedrukt op
een afzonderlijke 21,6 x 27,9 cm pagina, zodat je je geen zorgen moet maken over vlekken.
Touria wil net als haar vriendinnen zijn: geen hoofddoek en verhullende kleding dragen; ze wil
korte rokjes, jeans en naveltruitjes. Hierdoor komt ze in moeilijkheden. Alleen haar oudste
broer toont begrip. Vanaf ca. 13 jaar.

Amateur RadioCQ.De zoutrouteLuitingh Sijthoff
The Dutch edition of a warm story about The Perksons Christmas preparations.
Sometimes the mother's plans are so ambitious. Will Christmas still come despite
this year's less-than-perfect preparations?
UITGEBREIDE EDITIE "Weggerukt uit het leven...' Zo begon Tim Overdiek de
overlijdensadvertentie voor zijn vrouw Jennifer Nolan, moeder van hun twee jonge kinderen.
Op 22 oktober 2009 werd ze op een zebrapad aangereden door een motoragent. De dag erna
bezweek ze aan haar verwondingen. Een week later begon Tim Overdiek te schrijven, een
dagboek, om niets te vergeten van de doffe pijn van de eerste maanden, het vallen en opstaan
en de woede, haat en wanhoop die hem en zijn zoons regelmatig overvallen. Maar ook van de
heilzame (zwarte) humor en de intimiteit van het kleine gezin. Wat begon als noodzakelijk van
zich af schrijven, eindigde in het boek Tranen van liefde, over het eerste rauwe jaar van rouw.
Inmiddels is het tien jaar geleden dat Jennifer overleed. In deze uitgebreide editie van Tranen
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van liefde reflecteert Overdiek ook op de jaren die volgden. Hij schrijft over de confrontatie met
Jennifers dagboeken en met de vrouw die haar longen draagt, over ouder worden, nieuwe
liefdes, en het loslaten van de zoons die hij met zoveel zorg heeft grootgebracht. En over hoe
de liefde voor Jennifer evolueert. "Haar dood heeft ons niet geveld,' schrijft hij. "Integendeel,
we zijn gaan leven. Waarlijk leven.' Tim Overdiek (1965) is therapeutisch coach en schrijver.
Jarenlang was hij journalist voor NOS Nieuws, onder meer als correspondent, adjuncthoofdredacteur en radiopresentator. Eind 2019 verscheen het boek Als de man verliest, dat hij
schreef met Wim van Lent. Bron: Flaptekst, uitgeversinformatie.
Voor de elfjarige Herman is niets vanzelfsprekend. Hij wil alles zelf ontdekken en verwondert
zich over wat hij ziet. Zijn onverwachte vragen confronteren de volwassenen om hem heen
met hun vastgeroeste patronen. Voor zijn leeftijdgenoten is hij een ongrijpbare jongen die maar
beter buitengesloten kan worden. Herman heeft weinig last van zijn ge?leerde positie tot zijn
moeder hem meeneemt naar de huisarts. Herman blijkt aan een zeldzame ziekte te lijden die
ervoor kan zorgen dat al zijn haar uitvalt. En inderdaad. Op een ochtend wordt hij wakker en
ziet hij haar op zijn kussen. Herman schaamt zich voor de haaruitval en besluit een muts te
dragen. Nu hij ook uiterlijk afwijkt van de rest, wordt Herman zich bewust van zijn positie.
Vanaf dat moment moet hij leren zichzelf te accepteren zoals hij is.

Hoewel het meer dan 65 jaar geleden is dat er een einde kwam aan de Tweede
Wereldoorlog, speelt die nog steeds een onuitwisbare rol in ons nationaal bewustzijn.
Met Dat nooit meer schreef Chris van der Heijden een cultuurgeschiedenis van
Nederland met als centrale vraagstuk de verwerking van de Tweede Wereldoorlog. In
dit omvangrijke boek staan voor het eerst alle grote verhalen op een rij: het verhaal van
het aanvankelijke optimisme, de teleurstelling van Wilhelmina, het gevecht van de
kranten om papier en prestige, de grote naoorlogse affaires (Weinreb, Menten,
Aantjes), de tweedeling tussen goed en 'fout', tot de rol van de Shoah en het verhaal
van Anne Frank. Met Grijs verleden was Van der Heijden al verantwoordelijk voor een
van de belangrijkste veranderingen in het denken over de oorlog, dit boek is het
logische en omvattende vervolg ervan. 'Grijs Verleden is zonder twijfel een van de
belangrijkste boeken over Nederland en de Tweede Wereldoorlog van de laatste jaren.'
- HANS BLOM 'Van der Heijden weet ontzaglijk veel van de periode, en hij vertelt in
Zwarte renaissance graag en meeslepend.' - JAN BLOKKER
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