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'Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht' van Mark Haddon is het
hartveroverende, inmiddels klassieke verhaal om te lezen en te herlezen. Christopher,
de detective in deze ongewone detectiveroman, is een vijftienjarige jongen met een
vorm van autisme. Hij weet veel van wiskunde en weinig van mensen. Hij houdt van
lijstjes, patronen en de waarheid. Hij houdt niet van de kleuren geel en bruin. Hij is in
zijn eentje nooit verder geweest dan het einde van de straat, maar wanneer de hond
van de buurvrouw vermoord blijkt te zijn, begint hij aan een reis die zijn hele wereld op
z’n kop zet.
Hillbilly Blues is analyse van een cultuur in crisis - die van de blanke Amerikaanse
arbeidersklasse. Niet eerder werd er zo scherp, en van binnenuit, over deze
bevolkingsgroep geschreven. J. D. Vance vertelt hoe het is om geboren te worden met
sociale en regionale ellende als een wurgkoord om je nek. Het verhaal van de familie
Vance begint vol hoop, in het Amerika van na de oorlog. Zijn grootouders verhuisden
naar Ohio omdat ze wilden ontsnappen aan de armoede in hun thuisstreek Kentucky.
Ze bouwden een middenklassebestaan op, en hun kleinzoon (de auteur) zou
uiteindelijk naar Yale Law School gaan: de American Dream. Maar dit is de
oppervlakkige versie van de sage. Gaandeweg toont Vance hoe zijn familie geworsteld
heeft met de eisen die dit nieuwe bestaan stelde. Het is hun nooit gelukt de
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geschiedenis van misbruik, alcoholisme, armoede en trauma - zo typerend voor deze
groep Amerikanen - van zich af te schudden. Een ontroerende verhaal, met humor
verteld en vol kleurrijke figuren. Vance maakt het verlies van de Amerikaanse droom
bitter voelbaar. Dit is een eerlijk verhaal over wat het betekent als al je hoop in duigen
valt. Een belangrijker boek over Amerika zul je dit jaar niet lezen.' - The Economist 'Een
empathische en scherpe sociologische analyse.' - The New York Times 'Deze elegie,
deze melancholische klaagzang over zijn diepe loyaliteit met een verdoemde klasse die
hij achterlaat, gaat over meer dan zijn privé-verhaal. Via Vance krijgen we een inkijkje
in Amerika als klassensamenleving.' - De Groene Amsterdammer
De dieren op een boerderij komen in opstand tegen hun meester de mens en nemen
zelf de macht in handen. De varkens, die lang tevoren in het geheim hebben leren
lezen en schrijven, werpen zich op als de natuurlijke leiders van de revolutie. Zij staan
immers op een hoger intellectueel peil dan de andere dieren. Ze breiden hun
voorrechten steeds verder uit en vormen een nieuwe elite, even oppermachtig als de
oude heersers. De catastrofale ineenstorting van deze gemeenschap kan ten slotte niet
uitblijven. Animal Farm, geschreven in 1943, is een klassiek geworden satire op een
totalitaire staat en samenleving, die vandaag de dag nog niets aan zeggingskracht
heeft verloren.
Alex Rogo heeft een prima jaar achter de rug: hij werd benoemd tot tweede man op
divisieniveau van UniCo en is verantwoordelijk voor drie onlangs geacquireerde
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bedrijven. Hij ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. Dan komt de raad van
bestuur met een beleidswijziging. Er is cash nodig en Alex ? bedrijven worden in de
etalage gezet. Een vreselijk dilemma voor Alex. Als hij de reorganisatie van zijn
bedrijven succesvol afrondt, kunnen ze met maximale winst worden verkocht. Als hij
daar niet in slaagt, gaan ze dicht. In beide gevallen zijn Alex en zijn medewerkers hun
baan kwijt. En alsof dat nog niet genoeg is: zijn twee kinderen zijn tieners geworden!
De bestseller Het Doel speelt in een tijd waarin bottlenecks in de capaciteit de
resultaten bepalen. In het vervolg Het is geen toeval zien we het tegenovergestelde: er
is capaciteit te over. Ook het verkopen van deze capaciteit tegen lagere prijzen biedt
niet voldoende soelaas meer. Alleen doorbraakideeën kunnen nog helpen. Het is geen
toeval werkt een drietal van dergelijke ideeën uit. Eliyahu M. Goldratt is een van de
meest vooraanstaande managementfilosofen en wordt internationaal erkend als
baanbreker in de ontwikkeling van nieuwe managementconcepten en -systemen.
Als Margot Delacroix op veertigjarige leeftijd op gewelddagdige wijze om het leven
komt, wordt ze teruggezonden naar de aarde als haar eigen beschermengel. Ze krijgt
van Hogerhand de opdracht om haar leven, vanaf haar geboorte tot aan haar dood,
nog eens dunnetjes over te doen - inclusief alle vergissingen die ze heeft gemaakt, alle
ellende die ze heeft doorstaan en de dingen die haar het meest spijten. Ze mag echter
niets veranderen, het enige wat ze geacht wordt te doen is toekijken en ervan leren.
Margot waakt over haar dierbaren en beseft tot haar grote afschuw dat de problemen
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van haar zoon grotendeels te wijten zijn aan haar eigen gedrag. Ze sluit een pact met
een demon en geeft haar plaats in de hemel op om het lot van van haar zoon te
veranderen. Er kleven echter onverwachte consequenties aan de veranderingen die ze
teweegbrengt...
Tom Meron is een gelukkig getrouwde vader van twee kinderen die een kalm leventje
leidt en nog nooit in de problemen is geweest. Maar op een rustige zaterdagmiddag
ontvangt hij een telefoontje dat zijn leven voorgoed zal veranderen: zijn vriend Jack
Calley, een succesvolle advocaat, schreeuwt om hulp. En dan hoort Tom door de
telefoon hoe Jack wordt vermoord. Zijn laatste woorden, gericht aan de moordenaar,
zijn het adres waar Tom met zijn gezin woont. Verward en doodsbang ontvlucht Tom
het huis. Dan blijkt dat zijn vrouw wordt vermist, er een lijk in haar kantoor is gevonden
en de politie de jacht op hem heeft geopend. En terwijl Jacks moordenaar hem op de
hielen zit, heeft Tom geen flauw idee wat er allemaal aan de hand is...
Alexa vermoedt dat er meer aan de hand is met de manier waarop haar vader om het leven
kwam. Terwijl ze aan een nieuw semester op Untreaceable University begint en de
intrigerende Mary ontmoet, probeert ze te achterhalen wat haar vader in de laatste maanden
van zijn leven heeft gedaan. Als ze ontdekt dat hij en zijn zus betrokken waren bij een
topgeheim onderzoek naar een zeventiende-eeuws manuscript over destructieve magische
muziek, roept ze het onheil over zichzelf af; ze moet opboksen tegen krachten die uit alle
macht willen voorkomen dat de waarheid uitkomt. Die waarheid zal gruwelijker zijn dan ze zich
kan voorstellen. Uiteindelijk komt ze voor een keuze te staan die niet alleen haar eigen leven in
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gevaar brengt, maar ook de levens van haar beste vrienden kan verwoesten.
De gedachten en de gevoelens van een 16-jarige Amerikaanse jongen die van school is
gestuurd en door New York zwerft.
Tijdens de zomer van 1845 worden de broers Edward en John Little door een list van hun
ouders verdreven van hun thuis in het moerasland van Florida. Die verraderlijke daad zal hen
voor altijd tekenen. Jarenlang trekken ze als cowboys te paard door het zuiden van de vs, vele
gevaren trotserend. In het losbandige New Orleans worden ze echter van elkaar gescheiden
en komen ze tegenover elkaar te staan in de woeste en wanhopige oorlog tussen Mexico en
de vs. Hun familieband bekoelt en hun bloedband wordt op de proef gesteld door de wrede,
alles verterende oorlog. Met zintuigelijk proza weet James Carlos Blake een tot de verbeelding
sprekende tijd en plaats, het Wilde Westen van Amerika, tot leven te brengen met
buitengewone personages. Een wonderbaarlijk en woest verhaal van bloedwraak en avontuur
in een vervlogen tijd.
Identiteit is een centraal onderwerp in debatten over sociale cohesie, culturele diversiteit,
integratie en wij-zijdenken. Verkuyten bekijkt identiteiten, etnische relaties en manieren om met
culturele diversiteit om te gaan vanuit onze kennis over menselijk gedrag: wat mensen willen,
waar ze behoefte aan hebben, hoe ze in de regel reageren. Het gaat om de betekenis van
gedragswetenschappelijke benaderingen in het duiden van hedendaagse dilemma's binnen
onze pluriforme samenleving. Daarbij komen vragen aan de orde als: waarom en wanneer
plaatsen mensen zichzelf en anderen in sociale categorieën en met welke gevolgen? Wat zijn
de psychologische achtergronden van positieve/negatieve relaties tussen groepen? Hoe
ontstaan meervoudige identiteiten en hoe gaan we daarmee om? Hoe reageren mensen op
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stigmatisering en uitsluiting? Hoe kunnen we omgaan met etnisch-culturele diversiteit en
groepstegenstellingen? Omdat de verwijzing naar cultuur(verschillen) niet specifiek genoeg is,
neemt Verkuyten de maatschappelijke verhoudingen en posities in ogenschouw.
Extreem winterweer dwingt de gasten van een afgelegen herberg in een ondergesneeuwd
berglandschap binnenshuis te blijven. Ze kunnen geen kant meer op, de donkerelfin Zokora,
de halfelfin Leandra en de krijger Havald. Van verveling is echter geen sprake. Als tijdens een
buitengewoon stormachtige nacht een van de andere gasten op beestachtige wijze wordt
vermoord, beseffen Havald en Leandra dat ook hun leven gevaar loopt, en ze gaan op zoek
naar de dader. Met zijn veelgeprezen romans over het geheimzinnige rijk Askir, die de lezer
meesleuren in een spannend rollenspelavontuur, weet Richard Schwartz in Europa
tienduizenden fantasy-fans aan zich te binden. De avonturen van de halfelfin Leandra en haar
reisgenoot Havald, die via een magische poort in het legendarische verleden van Askir
belanden, zijn in het buitenland al jarenlang ongekend populair.
Annabel zou zichzelf nooit omschrijven als eenzaam. Ze heeft het druk met haar baan bij de
politie, haar kat en haar oude moeder. Maar wanneer ze het half vergane lichaam ontdekt van
een buurvrouw die al maanden dood in huis ligt, is ze geschokt dat niemand heeft opgemerkt
dat de vrouw was verdwenen. Op haar werk besluit ze onderzoek te doen naar eenzame
doden, en ze ontdekt dat dit in haar stad vaker voorkomt dan ze ooit had kunnen vermoeden.
En in verhouding tot andere delen van het land onrustbarend veel vaker

'Het gele behang' (1892) van Charlotte Perkins Gilman is het beklemmende verhaal
van een geesteszieke vrouw. Het is een klassiek verhaal binnen de feministische en
gothic literatuur, waarin horror en romantiek gecombineerd worden.In 'Het gele behang'
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stelt Gilman het gebrek aan zeggenschap van vrouwen over hun eigen leven en de
weerslag hiervan op hun geestelijk en fysiek welbevinden, in de 19e eeuwse
Amerikaanse maatschappij, aan de kaak.Het verhaal vertoont veel raakvlak met
Charlotte Perkins Gilman's eigen leven. Na de geboorte van haar dochter onderging ze
een postnatale depressie. Ze werd behandeld door, de in het verhaal genoemde arts,
Weir Mitchell. Hij schreef haar een rustkuur voor: "een zo huiselijk mogelijk leven,
zonder potlood, pen en penseel."
Nog altijd even opwindend en tot nadenken stemmend als toen het in 1954 verscheen,
schept 'Heer van de vliegen' een gewelddadig, treff end beeld van de menselijke
natuur, en wat er met deze gebeurt als de beschaving ten onder gaat. Een groep
schooljongens stort neer op een onbewoond eiland. Zonder ouders of ander volwassen
toezicht moeten ze met elkaar samenwerken om te overleven, waar ze jammerlijk in
falen. Hun strijd om het bestaan krijgt geleidelijk steeds meer barbaarse trekken. Heer
van de vliegen werd bij verschijning met lof overladen, maar commercieel succes bleef
in eerste instantie uit. Geleidelijk aan werd het echter een cult-favoriet onder studenten
en critici, en werd het vaak vergeleken met Salingers De vanger in het graan wat betreft
invloed op de moderne literatuur.
Het platteland van Engeland, 1752. Agnes Trussel is zeventien jaar, terwijl de winter
nadert, haar vader geen werk heeft en het allerlaatste varken wordt geslacht. Voor de
schandelijke geheimen die zij met zich meedraagt is nergens plaats - en zeker niet in
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het tochtige huisje waar ze met haar zes broers en zusjes woont. Ten einde raad vlucht
Agnes naar Londen. Ze vindt onderdak bij vuurwerkmaker John Blacklock en wordt al
snel zijn assistent. Agnes geniet met volle teugen van de vreemde wereld vol vuur,
vonken, rook en glans. Maar haar blijdschap wordt overschaduwd door zorg. Wat zal er
gebeuren als haar geheimen uitkomen? Wacht haar dan het gevang, de galg
misschien? Dan dient zich Cornelius Soul aan, handelaar in kruit. Agnes verzint een
plan dat haar in één klap zal redden van haar zorgen. Maar daarvoor zal ze sluw te
werk moeten gaan...
De Toekomstroman par excellence. De in een verre toekomst gesitueerde wereld
waarin seksuele voortplanting is vervangen door de productie van ‘baby’s in flessen’
(bij ons ingeburgerd als in-vitrofertilisatie) is inmiddels in meerdere opzichten profetisch
gebleken. Huxleys denkbeelden vormen een belangrijke bron van inspiratie voor onder
anderen de controversiële Franse schrijver Michel Houellebecq, met name voor diens
roman Mogelijkheid van een eiland.
Als je een gestoorde moordenaar vangt, zou dat toch op z’n minst beloond moeten
worden. Niet voor brigadier Logan McRae. Hij mag ‘zich verder ontwikkelen’ bij de
regiopolitie, waar hij – terug in uniform – achter drugsdealers, winkeldieven en soms
zelfs ontsnapt vee aan moet. Totdat in het slaapstadje Banff het lichaam van een jong
meisje aanspoelt. Hoofdinspecteur Steele wil McRae terug bij Moordzaken, maar
Logan heeft zijn handen vol aan zijn eigen B-divisie. Terwijl zijn oud-collega’s het
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platteland afstruinen, raakt hij toch in het onderzoek verstrikt. Eén ding is algauw
duidelijk: de provincie herbergt allerlei gevaarlijke criminelen – en niet iedereen zal
levend naar de stad terugkeren... De pers over De vermisten en de doden 'Ondanks de
vele verhaallijnen is MacBride's schrijfstijl niet erg ingewikkeld en leest het boek vlot.'
**** Hebban.nl
Drie jaar na 9/11 wordt de weduwe van een omgekomen brandweerman opnieuw
geconfronteerd met haar verlies.
‘Wachten op de morgen’ van Karen Kingsbury: een roman over rouw en de weg naar
vergeving. Terwijl Hannah op de thuiskomst van haar gezin wacht, realiseert ze zich
hoeveel ze heeft om dankbaar voor te zijn. Tegenspoed lijkt alleen anderen te
overkomen, niet haar. Maar de avond valt en Hannah begint zich zorgen te maken. Ze
hadden allang thuis moeten zijn. En dan krijgt ze het gevreesde bericht: ‘Er is een
ongeluk gebeurd...’ Een dronken chauffeur heeft de auto aangereden en Hannahs
man en oudste dochter zijn daarbij om het leven gekomen. Hannah is gebroken van
verdriet. Het enige wat haar nog op de been houdt, is het verlangen naar wraak. Maar
haar strijd om genoegdoening kan haar niet de rust geven die ze zoekt en dreigt haar
jongste dochter ten gronde te richten. Kan ze het leren loslaten? Of het al te laat?
‘Wachten op de morgen’ is het eerste deel in de Vol vertrouwen-trilogie. Het verhaal
gaat verder met ‘Tweede kans’ en ‘Kostbaar geschenk’.
‘Kostbaar geschenk’ van Karen Kingsbury: een roman verlies en zegeningen. Vier jaar
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geleden nadat Hannah haar man en dochter verloor, durft ze weer vooruit te kijken
samen met haar dochter Jenny en haar nieuwe echtgenoot Matt. Matt en zij willen
graag een kind adopteren en nemen daarom Grace in hun gezin op. Maar juist als alles
goed lijkt te gaan, moeten ze Grace weer afstaan. Kan Hannah het aan om opnieuw
een kind te verliezen? Jade en Tanner verlangen ook naar een kind, maar tijdens haar
zwangerschap krijgt Jade te horen dat ze ernstig ziek is. Het ongeboren kindje vormt
een bedreiging voor haar eigen leven. Ze krijgt het advies om de zwangerschap af te
breken. ‘Kostbaar geschenk’ is het derde en laatste deel van de Vol vertrouwentrilogie. De eerdere delen zijn ‘Wachten op de morgen’ en ‘Tweede kans’.
Een zeilmaker heeft lange tijd een onbereikbaar ideaal: het bezitten van een schip.
Londen 1836... Jaren heeft Jenny Keeble aan haar act gewerkt, en nu speelt ze de rol
van waarzegster Madame Esmeralda met verve. Ze weet dat ze haar klanten eigenlijk
bedriegt, maar ze moet nu eenmaal geld verdienen. Bovendien kan ze mensen soms
helpen. Neem nou Ned Carhart. Toen hij voor het eerst bij haar kwam, zag hij het leven
somber in, maar dankzij haar positieve voorspellingen gaat het nu een stuk beter met
hem. Lord Blakely ziet met lede ogen aan dat zijn neef Ned advies krijgt van de
bedriegster die zich Madame Esmeralda noemt. Hij wil er alles aan doen om haar te
ontmaskeren, en als wetenschapper in hart en nieren weet hij precies hoe: met kille
feiten. Jenny is niet van plan zich zonder slag of stoot over te geven, en al gauw zijn
Lord Blakely en zij verwikkeld in een strijd tussen verstand en gevoel... Deze titel is
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eerder verschenen als HQN Roman 18
Rusland 1854. De Krimoorlog sleept zich voort. Geïnspireerd door Florence Nightingale
vertrekt de avontuurlijke Rosa Barr naar het slagveld om zich in te zetten voor de
eindeloze stroom slachtoffers. Voor haar nicht in het rustige Londen, de naïeve
Mariella, speelt de oorlog zich vooral op papier af. Ze knipt oorlogsberichten uit de
kranten en krijgt brieven van haar verloofde, de beroemde arts Henry Thewell, die als
vrijwilliger achter de vuurlinies werkt. Ook van Rosa krijgt ze gepassioneerde en
gedetailleerde brieven die de gruwelen van de oorlog pas écht dichtbij brengen.
Wanneer Henry ziek wordt en naar Italië wordt overgebracht om te herstellen, besluit
Mariella in een opwelling hem te bezoeken. Ondertussen droogt de stroom brieven van
Rosa op en lijkt ze van de aardbodem verdwenen. Mariella laat haar verloofde achter
en vertrekt naar het hart van de oorlog, op zoek naar Rosa. Langzaam ontvouwt zich
een werkelijkheid die er heel anders uitziet dan ze altijd heeft gedacht en ontdekt ze in
zichzelf een kracht die ze niet voor mogelijk had gehouden. '
Spitalfields, Londen, 1840. Catherine Sorgeiul woont in een vervallen huis in de East
End. Ze heeft weinig vrienden en weinig om de dagen door te komen, behalve haar
eigen rijke fantasie. Maar dan vindt er een moord plaats. En nog een. De moordenaar
heeft het voorzien op vrouwen en stopt als een soort merkteken haar in hun mond en
vouwt hun armen en benen onder hen zodat het eruitziet als geknakte vleugels. Terwijl
Catherine nieuwsgierig het nieuws over de moorden volgt, beseft ze langzamerhand
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dat geheimen uit haar eigen verleden verband houden met deze moorden en dat ze
leeft in een wereld waarin niets is wat het lijkt, een wereld van seksuele obsessies,
verraad en moord, en van een waarheid die beangstigender is dan iemand zich kan
voorstellen. Kate Williams studeerde in Londen en Oxford. Haar boek over koningin
Victoria werd door The Spectator gekozen tot boek van het jaar.
De vleeschwording des woordsMeedogenloosA.W. Bruna Uitgevers
Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de
Communicatiewetenschap met als leeropdracht Media en Populaire Cultuur aan de Universiteit
van Amsterdam (UvA) op woensdag 3 september 2003. Aandacht voor: de recente
geschiedenis van populaire cultuuronderzoek; wat de wetenschappers van het Centrum voor
Populaire Cultuur onder populaire cultuur verstaan en welke vragen ze eraan stellen; het werk
van Van Zoonen hierbinnen over politiek en populaire cultuur.
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