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Love By Toni Morrison
Taking a close look at all the key male figures in Toni Morrison’s eight novels, this book
explores Morrison’s admitted, but critically neglected, interest in the relationships between
African American men and women and the “axes” on which these relationships turn. Most
Morrison scholarship deals with her female characters.Can’t I Love What I Criticize?offers a
response to this imbalance and to Morrison’s call for more work on men, who remain, in her
words, “outside of that little community value thing.” The book also considers the barriers
between black men and women thrown up by their participation in a larger, historically racist
culture of competition, ownership, sexual repression, and fixed ideals about physical beauty
and romantic love. Black women, Morrison says, bear their crosses “extremely well,” and
black men, although they have been routinely emasculated by “white men, period,” have
managed to maintain a feisty “magic” that everybody wants but nobody else has.
Understanding Morrison’s treatment of her male characters, says Susan Mayberry, becomes
crucial to grasping her success in “countering the damage done by a spectrum of sometimes
misguided isms”--including white American feminism. Morrison’s version of masculinity
suggests that black men have “successfully retained their special vitality in spite of white male
resistance” and that “their connections to black women have saved their lives.” To single out
her men is not to negate the preeminence of her women; rather, it is to recognize the
interconnectedness and balance between them.
This collection of essays critically interrogates Toni Morrison's use of the Bible in her novels,
examining the ways in which the author plays on the original text to raise issues of spirituality
as it affects race, gender, and class. Ideal for courses on Morrison or on explorations of the
intersection of religion and literature, this collection treats its topic with sophistication,
considering «religion» in its broadest possible sense, and examining syncretic theologies as
well as mainstream religions in its attempt to locate Morrison's work in a spiritual-theological
nexus.
Thirty years of interviews with the author of The Bluest Eye, Song of Solomon, Beloved, and
other novels
This compelling study explores the inextricable links between the Nobel laureate’s aesthetic
practice and her political vision, through an analysis of the key texts as well as her lesserstudied works, books for children, and most recent novels. Offers provocative new insights and
a refreshingly original contribution to the scholarship of one of the most important
contemporary American writers Analyzes the celebrated fiction of Morrison in relation to her
critical writing about the process of reading and writing literature, the relationship between
readers and writers, and the cultural contributions of African-American literature Features
extended analyses of Morrison’s lesser-known works, most recent novels, and books for
children as well as the key texts
Toni Morrison features a collection of ten new essays by noted Morrison scholars, including
recipients of the Toni Morrison Society Book Award. Focusing upon Morrison's most recently
published novels (Paradise, Love, A Mercy) the contributors to this volume revisit issues that
continue to engage Morrison and are part of the currency of contemporary American literary
and cultural history. These selections examine Morrison's ongoing "romance" with African
Americans as they continue to battle the demons of race, gender, class, and poverty, to name
a few. Together, these essays offer comprehensive and nuanced discussions of Morrison's
latest novels and provide new directions for Morrison scholarship in the 21st century. This
volume provides students of literature, cultural studies, and history with an overview of
Morrison's examination of African American progress and leadership at key moments in
American history and culture from the Colonial Period to the present. Through their thematic
interconnectedness, the essays reveal Morrison at her most brilliant in her ability to reach into
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the past to comment on contemporary issues.
Van de winnaar van de Nobelprijs voor de Literatuur Amerika, de tweede helft van de
negentiende eeuw. De gevluchte slavin Sethe vermoordt uit wanhoop haar dochtertje Beminde
om haar te behoeden voor de slavernij. Maar Beminde keert terug als kwade geest en
terroriseert haar moeder. Het is uiteindelijk Denver, de tweede dochter van Sethe, die het
gezin van de beklemmende vloek weet te verlossen. Beminde is een schitterende en
angstaanjagende roman over het beladen verleden van de Verenigde Staten.
In Drop City, een commune van hippies in 1970, worden de principes van `vrijheid, blijheid erg
ruim genomen en zijn ze moeilijk hanteerbaar. Als de gemeente uiteindelijk met bulldozers
komt om het vervallen complex met de grond gelijk te maken, besluiten de pseudo-goeroe
Norm en enkele van zijn volgelingen hun kamp te verplaatsen om terug te keren naar de
ongerepte natuur. Die onderneming eist een zware tol en de onderlinge verhoudingen komen
onder hoogspanning te staan. Tegelijkertijd betekent het een avontuur en een bron van
onverwachte hartstochten. Deze vlijmscherpe roman verhaalt over de menselijke geest, over
het failliet van de idealen eind jaren zestig en hoezeer onze tegenwoordige tijd door die
periode is gevormd. Verloren nachten is een meesterlijke verbeelding van een zoektocht naar
een plaats in de wereld. T.C. Boyle is een van de markantste moderne Amerikaanse auteurs.
Hij schreef onder andere Duyvels End, De vrouwen en Na de barbarij. Zijn werk werd
verschillende malen bekroond met literaire prijzen. Ook zijn meest recente roman, San Miguel,
werd zeer lovend ontvangen.

God sta het kind bij is een indringende roman over de manier waarop
jeugdtrauma’s een heel leven kunnen bepalen. Centraal staat een jonge vrouw
die geboren wordt als Lula Ann Bridewell, maar zichzelf Bride noemt. Haar
prachtige donkere huid is slechts een deel van haar aantrekkingskracht; ze barst
van het zelfvertrouwen en is in haar werk zeer succesvol. Maar haar donkere
huid heeft er ook voor gezorgd dat haar moeder, die een veel lichtere teint heeft,
haar in haar jeugd zelfs de meest basale vormen van liefde onthield. Tot het
moment dat Bride als scholiere een leugen vertelde die het leven van een
onderwijzeres, een onschuldige vrouw, volledig ruïneerde. God sta het kind bij is
de krachtige nieuwe roman van de winnares van de Nobelprijs voor de Literatuur.
title explores the relationship between ethics and aesthetics in Toni Morrison’s
fiction. Palladino’s work foregrounds ambiguity as a key feature of narrative
ethics.
Many women are obsessed by Bill Cosey, owner of the Cosey Hotel and resort.
More than just the owner he shapes their yearnings for a father, husband, lover,
guardian and friend. Even after his death he dominates their lives. Yet he was
driven by secret forces - a troubled past and a woman called Celestial.
Juan Ranz, vertaler van beroep, is gewend te luisteren, te interpreteren en door
de schijn van woorden heen te prikken. Maar luisteren is ook gevaarlijk, weet hij,
want als een geheim eenmaal is gehoord, wordt het vergeten ervan onmogelijk.
Op zijn huwelijksreis wordt Juan bevangen door een onheilspellend gevoel. Dat
gevoel lijkt te gaan over zijn huwelijk, maar de oorzaak ligt eigenlijk in het
levensverhaal van zijn vader, die op paradoxale wijze drie keer moest trouwen
voordat Juan kon worden geboren. Een hart zo blank is een zoektocht naar de
waarheid achter deze huwelijken, en laat op meesterlijke wijze zien dat wat wordt
gezegd vaak van minder belang is dan wat niet wordt gezegd.
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This volume offers students and book club members a handy and insight-filled
guide to Morrison's works and their relation to current events and popular culture.
* Provides questions that can be used to generate book club discussion *
Includes sidebars to highlight interesting information about the author and her
work * Offers a selected, general bibliography of print and electronic resources to
facilitate further study * Film adaptations of the author's works, such as Beloved,
are discussed and their impact explored
De waarden van een geheel uit Afrikaans-Amerikaanse inwoners bestaand
stadje en die van vier jonge vrouwen uit een nabijgelegen voormalig klooster
botsen met elkaar, wat leidt tot een gewelddadige confrontatie.
Londen, 1826. Frannie Langton is geen alledaagse vrouw: ze is jong, heeft een
opleiding gehad en staat terecht voor een afschuwelijke dubbele moord. Maar ze
is ook zwart. De rechtbank en de kranten zijn in alle staten. Wie is deze
voormalige slavin - inmiddels vrije vrouw - die helemaal vanuit de kolonie
Jamaica naar het Engelse moederland gekomen is om haar werkgevers in hun
bed op vreselijke wijze te vermoorden? Ze was bedoeld als een geschenk maar
bleek hun ondergang. De getuigenverklaringen zijn schokkend: ze is een
verleidster, een heks en een meesterlijke manipulator. Maar Frannie heeft en
ander verhaal te vertellen en zal dat koste wat kost doen, ook als anderen haar
liever de mond snoeren. Sara Collins neemt de lezer mee naar beide kanten van
de Atlantische Oceaan en langs de duisterste bladzijden van onze geschiedenis.
Het schetst een indringend beeld van hoe ras, klasse en onderdrukking het
slechtste in mensen naar boven brengt terwijl het voor anderen een innerlijke
kracht aanwakkert. Bovenal is het een verhaal over een meisje dat in de
verkeerde tijd op de verkeerde plaats geboren is. Een meisje dat zowel
slachtoffer als dader is in een wereld die haar het liefste ten onder ziet gaan.
Presents a biography of Toni Morrison along with critical views of her work.
In this dissertation I seek to examine Toni Morrison's historiographic trilogy-- Beloved
(1987), Jazz (1992), and Paradise (1998)--as her attempt, not only to reconstruct the
traumatized history of the African-American people, but also to reconceptualize the
notions of race, history, and community by thinking through the idea of sexual
difference. Focusing on Morrison's fascination with women's love as the impetus to her
creation of the trilogy, the dissertation attempts to clarify how Morrison's project "to
speak the unspeakable" of African-American history is related to her ideas of love,
feminine subjectivity, and sexual difference. What makes Morrison aware of the
mechanism of love is what I think could be called her psychoanalytic insight, especially
when this is understood in light of Lacanian feminism as it concerns sexual difference
as well as feminine subjectivity. Drawing on the vocabulary and insights of Lacanian
feminism, each chapter focuses on the ways in which Morrison foregrounds the
maternal space of primary identification not only as a site of resistance to a white
supremacist and sexist society, but also as a site of reconstruction of subjectivity for
African-Americans. Such readings also attempt to elucidate how Morrison reconstructs
African-American history through "love," which is understood as a transference relation,
based on the structure of primary identification, that opens up the subject to the
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unspeakable and the unrepresentable of history. A close reading of each novel leads
me to argue that Morrison, in line with psychoanalytic feminism, privileges sexual
difference over racial difference in the works that are said to constitute a "love trilogy."
Finally, the dissertation explores ways in which Morrison reconceptualizes the notions
of race, history, and community from what Lacan calls the feiminine subject position--a
position of love that resists any and all totalizing or universalizing gestures. From such
a position, Morrison problematizes the notion of race itself and offers a radical notion
both of a history that contains everything and of a community that is not based on
exclusion.
Een jong Amerikaans negermeisje heeft één ideaal: blauwe ogen om aan de ellendige
werkelijkheid te ontsnappen.
Discover Toni Morrison’s most iconic work in this Pulitzer-prize winning novel that
exemplifies her powerful and important place in contemporary American literature. ‘An
American masterpiece’ AS Byatt It is the mid-1800s and as slavery looks to be coming
to an end, Sethe is haunted by the violent trauma it wrought on her former enslaved life
at Sweet Home, Kentucky. Her dead baby daughter, whose tombstone bears the single
word, Beloved, returns as a spectre to punish her mother, but also to elicit her love.
Told with heart-stopping clarity, melding horror and beauty, Beloved is Toni Morrison’s
enduring masterpiece. ‘Toni Morrison was a giant of her times and ours...“Beloved,” is
a heartbreaking testimony to the ongoing ravages of slavery, and should be read by all’
Margaret Atwood, New York Times ‘The literary titan we must never stop learning
from’ Metro Winner of the PEN/Saul Bellow award for achievement in American fiction
**One of the BBC’s 100 Novels That Shaped Our World**
Jean Wyatt explores the interaction among ideas of love, narrative innovation, and
reader response in Toni Morrison's seven later novels, revealing each novel's
unconventional idea of love as expressed in a new and experimental narrative form.
LoveRandom House
This book discusses Toni Morrison's Beloved and attempts to explain the healing
process of black people in the United States from the pain of slavery. Using black
feminist approach, the author discusses how the female characters deal with the past
and live with it in the present, what love and motherhood mean to the female
characters, and how much the past influences their lives. This approach is considered
the most effective one to analyze Beloved related to three kinds of inseparable
oppression: sexism, racism, and classism. Beloved delivers a universal message to all
black people that even though they must live with the past of slavery, they should learn
from it to face the future. Although the pain of slavery still remains in black people's
memories, they have to move on. Beloved also makes the readers see that not all black
people are victims and not all white people are oppressors.
In het Manhattan van net na de millenniumwisseling zijn drie dertigers op zoek naar het
ware geluk. Het zijn Danielle, een beginnende, terughoudende televisie-producente, die
jaagt op het documentaire-idee waarmee ze in één klap haar reputatie kan vestigen.
Marina, de beeldschone dochter van een bekende liberale journalist, die om in alle rust
te kunnen werken aan de voltooiing van haar eerste boek, intrekt bij haar ouders in het
kolossale appartement aan Central Park. En ten slotte Julius, een homoseksuele
freelance journalist die vernietigende boekrecensies schrijft en dolgraag een glamoreus
New Yorks leven wil leiden zonder al te veel inspanningen.
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Twee meisjes groeien op in een zwarte dorpsgemeenschap maar leiden daarna heel
verschillende levens.
Reading, Learning, Teaching Toni Morrison draws on contemporary scholarship and
Morrison's own commentary to explicate all of her novels published to date, including
her 2008 novel A Mercy. Morrison, the 1993 Nobel Prize winner, is an unabashedly
confrontational author. Her profound and complex novels address problems such as
slavery, violence, poverty, and sexual abuse. Morrison's work encompasses a project
of total cultural renewal: she re-imagines and reaffirms the experience of African
Americans from the earliest days of slavery up to the present, avoiding stereotypes or
oversimplification. She employs African and Western literary traditions and conventions
as a basis for both structure and critique, re-writing some of the «master narratives» of
American culture and history. This book analyzes Morrison's novels in the context of
African American history and literature, and provides supplemental material to guide
teachers and students to understand and appreciate Morrison's novels.
A story of Ian's childhood and who he was before his struggles with schizophrenia. The
age of Ian's onset of the disease and what he had endured through his many
assessments. The effects his illness had on his family, with spouse, friends, and the
many other relationships and the social stigma he had encountered throughout his
lifetime. The story tells of Ian's many high's and low's with several hospitalizations
arising from numerous medication changes and mental breakdowns. The affects the
medication had on his quality of life, mental health, physical health, stability, and the
ability to have a somewhat "normal life". How he struggled with the voices in his head
and the paranoia he would often experience....
Interviews from over the course of her career document Morrison's views about fiction,
writing technique, and the role of the novelist
Dit is het duizelingwekkende avontuur van de elfjarige Washington Black, die weet te
ontsnappen aan zijn slavenbestaan en aan een ongekend avontuur begint, op zoek
naar vrijheid. Wanneer Washington Black, een elfjarige slaaf op een suikerplantage in
Barbados, de persoonlijke bediende van de excentrieke Titch Wilde wordt, krijgt hij de
kans op een nieuw leven. Titch is bioloog, ontdekkingsreiziger en uitvinder,
geobsedeerd door zijn creatie: de heteluchtballon. Maar de dood van een familielid
vermorzelt zijn idealistische plannen en Washington komt in gevaar. Ze besluiten te
vluchten, maar dan verdwijnt Titch. Washington moet zijn weg alleen zien te vinden, op
zoek naar echte vrijheid. Edugyan neemt je mee op een ongelooflijk avontuur, van de
zengende rietsuikervelden van Barbados tot de ijzige woestenij van het Canadese
Noorden, in haar bijzondere roman over identiteit, vrijheid, liefde en verlossing.
William Stoner wordt aan het einde van de negentiende eeuw geboren als zoon van
een arme boerenfamilie. Tot groot verdriet van zijn ouders kiest hij voor een carrière als
docent Engels. Hij wijdt zijn leven aan de literatuur en aan de liefde - en faalt op beide
fronten. Zijn huwelijk met een vrouw uit een gegoede familie vervreemdt hem verder
van zijn ouders, zijn carrière verloopt moeizaam en zijn vrouw en dochter keren zich
tegen hem. Een nieuwe liefdesrelatie wordt verbroken om een schandaal op de
universiteit te voorkomen. Stoner sterft uiteindelijk in anonimiteit, zoals ook zijn hele
leven zich in de marge heeft afgespeeld.
An examination of maternal love in Morrison's books Sula and Beloved, as well as
slave narratives. "xxxx" p.2.
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Ontmoet de families Jones, Iqbal en Chalfen. Drie families aan het eind van de
twintigste eeuw, alle drie min of meer Engels, allen persoonlijk, historisch en genetisch
bij elkaar betrokken. De families hebben verschillende huidskleuren, verschillende
godsdiensten en een verschillend koloniaal verleden, maar ze hebben één ding
gemeen: ze wonen samen in een kleine buurt in Londen, waar racisme en extremisme
oplaaien. In Witte tanden vatten Archibald Jones en Smad Iqbal _ de een geboren en
getogen Brit, de ander afkomstig uit Bangladesh _ een diepe vriendschap voor elkaar
op, die ontstaat in de Tweede Wereldoorlog en die vijftig jaar standhoudt. Witte tanden
bevat de geëngageerde geschiedenis van de afgelopen halve eeuw in het steeds
veranderende, veelkleurige Engeland en vertelt het sprankelende en humoristische
verhaal van een opmerkelijke vriendschap. Zadie Smith is van Jamaicaans-Britse
afkomst en studeerde in Cambridge. Voor haar debuut Witte tanden kreeg ze de
Whitbread-literatuurprijs. Met haar roman Over schoonheid werd ze genomineerd voor
de Man Booker Prize en won ze de Orange Prize. 'Witte tanden is een satirische
minderhedensoap (...) virtuoos geschreven, bij vlagen zelfs briljant.' nrc handelsblad
'Verrassende, rijke debuutroman met een rushdiaanse verhaallijn. De grote thema's
van de twintigste eeuw, immigratie, multiculturalisme, traditie en godsdienst, worden
met trefzekere vaart _ en met humor en ironie _ beschreven.' vrij nederland 'Niet alleen
een van de beste boeken die we in jaren hebben gelezen, maar een van de beste
boeken ooit.' juryrapport whitbread-literatuurprijs
Een van Amerika's belangrijkste auteurs schrijft over de thema's die haar werk
kenmerken: ras, grenzen, migratie, angst, het verlangen om ergens thuis te zijn. Wat is
ras en waarom is het zo belangrijk? Waarom heeft de mens behoefte aan de Ander?
En waarom beangstigt de aanwezigheid van de Ander ons? In De oorsprong van de
ander gaat Toni Morrison op zoek naar antwoorden. Ze grijpt terug naar haar eigen
jeugd, maar onderzoekt ook de geschiedenis, de politiek en de literatuur. Ze schrijft
over de negentiende-eeuwse literatuur waarin slavernij werd geromantiseerd en
vergelijkt deze boeken met de dagboekaantekeningen van slavenhouders. Morrison
onderzoekt wat het betekent om zwart te zijn en verkent verschillende opvattingen over
raciale zuiverheid, globalisering en massamigratie in deze eeuw. De oorsprong van de
ander is Morrisons persoonlijkste non-fictiewerk tot nu toe.
In Love and Narrative Form in Toni Morrison’s Later Novels, Jean Wyatt explores the
interaction among ideas of love, narrative innovation, and reader response in Toni
Morrison’s seven later novels. Love comes in a new and surprising shape in each of
the later novels; for example, Love presents it as the deep friendship between little girls;
in Home it acts as a disruptive force producing deep changes in subjectivity; and in
Jazz it becomes something one innovates and recreates each moment—like jazz itself.
Each novel’s unconventional idea of love requires a new experimental narrative form.
Wyatt analyzes the stylistic and structural innovations of each novel, showing how
disturbances in narrative chronology, surprise endings, and gaps mirror the dislocated
temporality and distorted emotional responses of the novels’ troubled characters and
demand that the reader situate the present-day problems of the characters in relation to
a traumatic African American past. The narrative surprises and gaps require the reader
to become an active participant in making meaning. And the texts’ complex narrative
strategies draw out the reader’s convictions about love, about gender, about race—and
then prompt the reader to reexamine them, so that reading becomes an active ethical
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dialogue between text and reader. Wyatt uses psychoanalytic concepts to analyze
Morrison’s narrative structures and how they work on readers. Love and Narrative
Form devotes a chapter to each of Morrison’s later novels: Beloved, Jazz, Paradise,
Love, A Mercy, Home, and God Help the Child.
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