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Catalogus van een tentoonstelling waarin het werk
van de Haarlemse schilderes (1609-1660)
vergeleken wordt met dat van Dirk en Frans Hals en
andere verwante tijdgenoten.
1940. De Amerikaanse radiojournaliste Frankie Bard
verslaat vanuit Londen als eerste vrouw de oorlog.
Terwijl er elke nacht bommen vallen en joodse
vluchtelingen in paniek door Europa vluchten,
probeert Frankie het juiste verhaal te vinden dat
Amerika tot actie zal bewegen. Aan de andere kant
van de oceaan, in Franklin, Massachusetts, luistert
Iris James naar Frankies uitzendingen. Ze weet dat
het een kwestie van tijd is voor de oorlog ook haar
dorp bereikt en als hoofd van het postkantoor ziet ze
het als haar taak om andermans geheimen te
bezorgen en te bewaren. Ook het doktersechtpaar
Will en Emma Fitch luistert elke avond naar Frankie.
Wanneer Will besluit haar woorden ter harte te
nemen en naar het front te gaan, botsen de levens
van de drie vrouwen op onverwachte wijze. De
laatste brief is een verhaal over sterke vrouwen, de
impact van oorlog en het belang van nieuws. Zelfs
nieuws dat de geadresseerde nooit bereikt...
De eerste helft van de 20ste eeuw, gezien in het
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perspectief van stervende waarden en het ontstaan
van vernieuwing, vooral op artistiek gebied.
Il trucco e l'animai maestri della regia nel teatro russo del
NovecentoKlok zonder wijzersSingel Uitgeverijen
Jammer genoeg zijn sterfgevallen bij de paardenraces
geen uitzondering. Drie op een middag was echter wel
zo ongebruikelijk dat er meer dan één wenkbrauw bij
opgetrokken werd. Sid Halley is terug! De eenhandige exjockey die Dick Francis de hoofdrol toebedeelde in twee
van zijn spannendste thrillers gaat een dagje naar de
races. Wat een ontspannend uitje had moeten worden
eindigt in een waar pandemonium van geweld. Als
Halley op pad gaat om de schuldigen op te sporen, zet
hij ongewild het leven van zijn grote liefde op het spel.
Het is 1953. In een stadje in Georgia, in het zuiden van
de Verenigde Staten, volgen we vier mannen. De
negenendertigjarige J.T. Malone, drogist en apotheker,
hoort dat hij ongeneeslijk ziek is en probeert in het reine
te komen met zijn geweten vanwege zijn ‘verspilde
leven’. Fox Clane, een oude rechter, verzet zich tegen
integratie van de zwarte bevolking en verlangt naar de
oude waarden van het Zuiden. Zijn dwarse, idealistische
kleinzoon Jester koestert heimelijk gevoelens voor
Sherman, een zwarte weesjongen met blauwe ogen.
Sherman, die te vondeling is gelegd in de kerk, worstelt
met zijn identiteit. Gaandeweg blijkt dat hun levens
onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. In deze laatste
roman van Carson McCullers komen al haar thema’s
samen: eenzaamheid, onbeantwoorde liefde, intolerantie
en vooroordelen, geheimen en verlossing.
Beschrijvende studie van het modernisme als
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allesomvattende stroming in kunst en cultuur.
Onderzoeker en muzikant Hubert Boone werkt al
geruime tijd rond de dans- en muziekpraktijk zoals die
vanaf de 19de eeuw tot midden 20ste eeuw plaatsvond
in de openbare en de besloten ruimte. Een nieuw
resultaat van dit onderzoek is de publicatie van een cd
en boek rond enkele traditionele danstypes in
Brabant.0Met dit boek levert Hubert Boone een eerste
deel van een veelbelovende reeks af. In ’Traditionele
Vlaamse volksliederen en dansen’(Leuven, 2003)
beschreef hij dat hij in 1964 samen met Renaat Van
Craenenbroeck (1937-2001) het plan opvatte om: “de
verzamelde wetenschap en documentatie in verband
met de Vlaamse lied-, muziek- en danscultuur selectief
maar grondig te bestuderen en uit te geven” (p. 7). In
het boek werden de eerste dansen geïntroduceerd en
van melodieën voorzien. Een volgende stap werd gezet
met ‘Dansmelodieën uit de Vlaamse
volksmuziektraditie’ (Leuven, 2010). Dit standaardwerk
bevat een uitgebreid corpus aan dansmelodieën,
voorafgegaan door een historische omkadering van de
verschillende danstypes. Het nieuwe boek, 'Brabantse
danstradities', is, zoals de titel al aangeeft, een eerste
volume in een reeks; de volgende delen zullen andere
danstypes bespreken.0.
Chronologisch verslag van de gesprekken die de
fotograaf Brassaï met -en over- Picasso voerde in de
periode 1943-1947 en 1960-1962.
De liefde van een Nigeriaans meisje voor een
dorpsonderwijzer maakt inbreuk op de heersende tradities.
Vergelijking in woord en vooral beeld tussen het Syrië van
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voor 2011 en dat van 2017, na zes jaar burgeroorlog.
Een scherp portret van de familie Mann, geschreven door
een legendarische criticus In Thomas Mann en de zijnen
behandelt de eminente literatuurcriticus Reich-Ranicki een
literaire dynastie van zijn uitgesproken voorkeur. Thomas en
zijn broer Heinrich Mann worden door hem schitterend
geportretteerd als de koning en tegenkoning van Duitsland.
Hij schrijft over Erika Mann, de trouwe dochter, over Klaus
Mann, de veelbelovende, homoseksuele, aan drugs
verslaafde zoon, over Golo Mann, die andere zoon die, na
een moeilijke jeugd, uitgroeide tot een markant historicus met
een scherp politiek inzicht en over Katja, Thomas Manns
echtgenote, die de dromer en zijn werk liefdevol afschermde
van het dagelijks leven. Reich-Ranicki legt de sterke en
zwakke kanten van Thomas Mann bloot, waardoor diens
‘menselijkheid’ des te beter in het oog springt. Deze nieuwe
editie werd uitgebreid met enkele niet eerder in Nederlandse
vertaling verschenen essays.

Met een enkel schot in het achterhoofd werd
antiekhandelaar Johannes Smit vermoord duidelijk
een professionele afrekening. De enige aanwijzingen
zijn een stukje papier en het moordwapen, een M16,
een wapen dat meestal gebruikt wordt door
huurlingen en zelden door inbrekers. De partner van
Smit roept de hulp in van privédetective Zatopek
`Zed van Heerden. Die heeft zeven dagen om het
testament te vinden, voor de nalatenschap vervalt
aan de staat. Hij komt tot de verbazingwekkende
conclusie dat een groot deel van het leven van het
slachtoffer volslagen onbekend is; de man is een
schim. Als hij zijn aandacht richt op Smits activiteiten
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voor 1983, is het alsof hij de doos van Pandora
opent de hel breekt los. Van Heerden raakt
verwikkeld in een gewelddadig kat-en-muisspel
tussen zijn vroegere vrienden bij de politie, de
geheime dienst en de moordenaar.
De gravin van Essex moet eerst haar echtgenoot
Leicester en daarna haar zoon afstaan als
gunstelingen van koningin Elizabeth I van Engeland
(1533-1603).
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