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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 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, adjunct-hoofdredacteur en
radiopresentator. Eind 2019 verscheen het boek Als de man verliest, dat hij
schreef met Wim van Lent. Bron: Flaptekst, uitgeversinformatie.
Internet had kunnen zorgen voor meer democratie en vrijheid, maar heeft vooral
ongelijkheid versterkt. In dit messcherpe, hyperactieve betoog toont Keen de
beangstigende, rotte plekken van de technologische wereld. Zijn ijzersterke
betoog, dat naast uitgebreid eigen onderzoek en interviews gevoed is met werk
van academici en journalisten, laat zien hoe we kunnen zorgen dat de keuzes die
we maken, beïnvloed door internet, niet meer leiden tot gevaarlijke en vooral
onvoorziene gevolgen. Internet heeft de grootste verschuiving sinds de
Industriële Revolutie in onze maatschappij in gang gezet. We lijken geen oog te
hebben voor de diep negatieve effecten van internet op onze economie,
psychologie en cultuur. Andrew Keen schudt ons wakker. Internet is niet het
antwoord is ook de niet eerder zo helder geschreven technologische en
economische geschiedenis van internet, vanaf het ontstaan in de jaren zestig, via
de opkomst van de big data-bedrijven, naar de allesoverheersende trend vooral
geld te willen verdienen met elke menselijke activiteit.
'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek had gehoord. Voor mij is het
even belangrijk als het dagboek van Anne Frank.' - Steve McQueen Solomon
Northup, in 1808 als vrij man geboren in New York, wordt in 1841 ontvoerd en in
het Zuiden verkocht als slaaf. Twaalf jaar lang werkt hij op plantages in
Louisiana, vaak onder de meest wrede omstandigheden, altijd in de hoop zijn
vrijheid terug te winnen. In 1853 komt Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar
verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen aangrijpende relaas van zijn gevangenschap in
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een van de donkerste periodes uit de Amerikaanse geschiedenis. Het boek slaat
direct in als een bom en opent vele Amerikanen de ogen voor de
onmenselijkheid van het slavernijsysteem. 12 Years a Slave is verfilmd door de
Britse filmmaker Steve McQueen en werd geproduceerd door onder anderen
Brad Pitt. De film won de Golden Globe voor Beste Film en is genomineerd voor
negen Oscars, waaronder die voor Beste Film. Het boek verschijnt voor het eerst
in Nederlandse vertaling. Met een voorwoord van Steve McQueen en een
inleiding van Bianca Stigter
Beng, beng! Er vlogen gaten in de deur, die ineens van bladerdeeg leek. Meneer
Williams dook opzij naar de grond. Ze schieten echt, dacht Janna. Er kwam een groot
zwart gat in haar hersens dat alle gedachten opzoog. Haar ogen registreerden dat de
broekspijp van meneer Williams langzaam rood werd, maar het drong nauwelijks tot
haar door wat dat betekende. 'Liggen,' kreunde Williams. 'Hij heeft een wapen.' Janna
liet zich op haar knieën vallen. Ergens besefte ze dat het pijn deed, toch voelde ze
amper iets. Ze duwde haar tafel om en verschool zich erachter, hem ondertussen
meezeulend naar het achterste hoekje van de klas. Vallende tafels, schrapende
geluiden. Niemand liep, iedereen kroop. Als je je maar zo klein mogelijk maakte, werd
je misschien wel onzichtbaar. De meeste leerlingen zochten dekking in de hoek bij het
raam. Hun gezichten verschrompelden tot het alleen nog ogen waren. De Nederlandse
Janna gaat voor een jaar in de Verenigde Staten wonen. Op de Twinstone High School
is alles nieuw en veelbelovend. Ze ontmoet Eloy, die als een egel zijn stekels opzet,
raspaardje Cassie, en Bud, een jongen die engelen op de muur schildert. Alles lijkt
fantastisch, tot de dag waarop twee leerlingen gewapend naar school gaan om daar
een bloedbad aan te richten... Een indringende jeugdroman, gebaseerd op de
schietpartij op Columbine High School in 1999.
Literaire geannoteerde vertaling van Rilkes meesterwerk Rainer Maria Rilke
(1875-1926) geldt als een van de grootste Duitstalige dichters. Na lange omzwervingen
trok hij zich terug in het Zwitserse Château de Muzot. In februari 1922 schreef hij daar
in amper 15 dagen Die Sonette an Orpheus. Zoals de mythische zanger die in de
onderwereld afdaalde om zijn geliefde Eurydice terug te halen, overschrijdt Rilke in
deze cyclus voortdurend de grens tussen leven en dood. Het is een ode aan het hele
bestaan, dat zowel het zinnelijke als het bovenzinnelijke omvat. De dichter bezingt de
aarde en hekelt het blinde geloof in de technologische vooruitgang, dat hij
verantwoordelijk acht voor de teloorgang van onze humane leefwereld. Daarmee
ontpopt hij zich als ecologist avant la lettre. Tegelijk toont hij zich een taalvirtuoos, die
de statische sonnetvorm op ongeziene wijze dynamiseert en zijn taal onder
hoogspanning zet. Rilkes virtuoze rijmkunst evenaren is voor een vertaler geen
gemakkelijke taak. In de vertaling van Schreurs wordt het rijm en metrum van het
origineel zoveel mogelijk behouden, maar niet tot elke prijs. Schreurs voegde ook
originele annotaties toe. Naast het taalverschil is er immers ook een tijdsverschil van
ongeveer negentig jaar dat de lezer scheidt van de origineleSonette. De annotaties
helpen deze afstand te overbruggen en reiken de lezer sleutels aan bij het lezen van de
gedichten.
Naar twaalf thema's gegroepeerde selectie uit de brieven die de auteur in het kader van
zijn Vestdijkbiografie aan diverse mensen zond en de antwoorden daarop.
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Een meeslepende roman over de ontstaansgeschiedenis van Delfts blauw Na de dood
van haar man wordt Catrijn huishoudster bij de familie Van Nulandt. Ze is er op haar
plek en kan de vrouw des huizes ondersteunen tijdens haar schilderlessen. Catrijns
verleden achtervolgt haar echter en ze moet op zoek naar een andere betrekking. Ze
komt terecht bij Evert van Nulandt in zijn plateelfabriek in Delft, waar haar schildertalent
op waarde wordt geschat. Er breken woelige tijden aan. Catrijn overleeft in 1654 de
Delftse donderslag die de binnenstad in puin legt ternauwernood en daarna staat ze
voor een levensbepalende keuze tussen haar hart en haar hoofd. Wacht ze op haar
grote liefde, die voor jaren de zee op gaat, of kiest ze voor de man die haar zekerheid
kan bieden? Simone van der Vlugt verweeft het meeslepende verhaal van Catrijn met
een intrigerende periode uit de Nederlandse geschiedenis: de Gouden Eeuw, waarin
handel, wetenschap en kunsten een enorme vlucht namen.
Na de muiterij op een slavenschip, rond 1760, kunnen de overlevenden, blank en
zwart, voor korte tijd een eigen wereldje inrichten.
Bundel in oblong formaat met 26 fantasieverhalen, van A tot Z, over
slaapkamernachtdieren en met kleine vrijstaande kleurenillustraties. Voorlezen vanaf
ca. 5 jaar, zelf lezen vanaf ca. 7 jaar.
Er is een weerwolvenfeest op school, wrow! Timmie draagt een wolvenmasker van papier.
Dolfje en Noura niet. Het is volle maan. Zij hebben geen masker nodig. Het feest is vol
dansende vampieren en weerwolven. DJ Leo draait plaatjes. En volgens meester Frankula
gaan Dolfje en Noura de wedstrijd winnen. Maar dan gaat het mis. Alle maskers moeten af...
Bekroond door de Nederlandse Kinderjury
12 jaar slaafAtlas Contact
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