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In de zee zijn krokodillen
Al enkele jaren staat ongelijkheid in het middelpunt van de politieke belangstelling: in grote delen van de
wereld zijn de rijksten nog vermogender geworden, terwijl de welvaart van anderen stagneert of terugloopt.
Met een internationaal team van gezaghebbende economen (verenigd in het 'World Inequality Lab') schreef
Piketty het Rapport over de ongelijkheid in de wereld, 2018. Het presenteert de stand van zaken, ook in
opkomende economieën zoals China, India en Brazilië. Deze economieën trekken zich op aan het Westen, en de
ongelijkheid tussen landen lijkt te verminderen. Tegelijk heeft de ongelijkheid binnen landen zich veelal
verdiept. Uit de verschillen tussen landen is op te maken welk beleid ongelijkheid bevordert. Het rapport is een
belangrijk document voor iedereen die zich zorgen maakt over een van de meest urgente onderwerpen in de
hedendaagse politiek en economie. De informatie die erin gepresenteerd wordt, is van vitaal belang voor
politici, beleidsmakers en wetenschappers over de hele wereld.
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Figli fragili
In 'De onzichtbare steden' brengt Marco Polo verslag uit van zijn reizen aan zijn gastheer, de machtige Kublai
Kan, keizer der Tataren. Langzaamaan beseft de keizer echter dat hem fictieve plaatsen worden beschreven, die
alle verwijzen naar Marco Polo’s eigen stad Venetië. De ‘werkelijke’ ervaringen van de ontdekkingsreiziger en
de interpretatie van de keizer worden verweven in een bloemrijke beschrijving van onzichtbare droomsteden.

Hekuba
In 1935 werd Ernst Gombrich, een toen 26-jarige doctor in de kunstgeschiedenis zonder uitzicht op een vaste
aanstelling, door een kennis uit de uitgeverijwereld gevraagd of hij een wereldgeschiedenis voor een jeugdig
publiek zou kunnen schrijven. Na niet meer dan zes weken had Gombrich de opdracht voltooid, en Eine kurze
Weltgeschichte für junge Leser, uitgegeven in Wenen, werd direct een succes in de Duitstalige landen. Mede
doordat het boek tijdens de oorlogsjaren door de nazis werd verboden omdat het te pacifistisch zou zijn, duurde
het tot de jaren zestig voor er een nieuwe druk verscheen. Tegen het einde van zijn lange leven bracht
Gombrich herzieningen aan in de tekst en besloot hij tot een Engelse vertaling. Inmiddels is Een kleine
geschiedenis van de wereld uitgegeven in meer dan 20 talen. Wat Gombrich voor ogen stond was op
toegankelijke wijze het verhaal vertellen van de mensheid vanaf het stenen tijdperk tot de atoombom. Het
resultaat is een persoonlijk en helder boek in 40 korte hoofdstukken over de oorlogen, kunstwerken en
wetenschappelijke ontdekkingen die in de loop der eeuwen de ijkpunten van onze geschiedenis werden. Een
fantastisch en tijdloos overzicht voor zowel jongere als oudere lezers. Ernst H. Gombrich (1909-2001), auteur
van onder meer het internationale standaardwerk Eeuwige schoonheid, was waarschijnlijk de beroemdste
kunsthistoricus van zijn tijd. Hij werd geboren in Wenen, verhuisde naar Londen in 1936, en werd op latere
leeftijd directeur van het Warburg-instituut in Hamburg en professor in de geschiedenis van de klassieke
traditie aan de universiteit van Londen. Een briljant boek De humane en warme toon van Een kleine
geschiedenis van de wereld laat precies zien waarom Gombrich door zo veel mensen in zijn leven werd
bewonderd. Onweerstaanbaar. philip pullman, auteur van de noorderlicht-trilogie Het waar gebeurde sprookje
van hoe de mensheid zich ontwikkelde. die zeit

De naakte vrouw
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Hippolutos Stefanèforos cum scholiis, versione latinâ
Jouw land
E se la colpa fosse nostra? Di genitori esili, smarriti, incapaci di fronteggiare il disagio dei figli? Non sarà che
l'epidemia di tristezza esplosa tra bambini e adolescenti è la conseguenza inevitabile del nuovo feticcio della
felicità a tutti i costi? Non sarà che, più che di figli fragili, dobbiamo parlare di padri e madri fragili? Simonetta
Fiori, "la Repubblica" Sono i nostri figli a essere diventati più deboli o forse è il mondo degli adulti a
nascondere i suoi diversi fallimenti sotto l'alibi di un'etichetta clinica? Qual è il confine tra un comportamento
indesiderabile e un comportamento anormale? In che modo la psichiatria aiuta a orientarci in questo campo? A
partire dalla ricca esperienza clinica dell'autore e con moltissimi esempi tratti dalla vita quotidiana, questo
libro è un contributo prezioso sia per i genitori sia per gli educatori, spesso in difficoltà nel comprendere
esigenze e paure dei ragazzi. Il mondo di bambini e adolescenti sembra essere diventato una corsa a ostacoli
tra possibili malanni psicologici: ansia, depressione, attacchi di panico, iperattività Il disagio di bambini e
ragazzi, il senso di inadeguatezza dei genitori, i compromessi della psichiatria compongono una miscela molto
pericolosa.

Geschiedenis van de westerse filosofie
Essay over de konsekwenties van het unidirectionele tijdsbegrip voor de hedendaagse wis- en natuurkunde.

De geschiedenis van het lichaam in de Middeleeuwen
Inleidend overzicht tot en met de 19e eeuw.

De onzichtbare steden
De crash van 1929 is nog altijd het meest lezenswaardige boek over het grootste financiële debacle waarmee de
wereld ooit is geconfronteerd: de beurskrach van 1929. De beroemde econoom John Kenneth Galbraith
beschrijft, met een grote helderheid, de gekte en waanzin die kenmerkend was voor de financiële wereld in de
Verenigde Staten in die tijd. Zijn boek getuigt niet alleen van een grote economische kennis, maar ook van een
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diep inzicht in de mens

Gullivers reizen
John Lewis Gaddis wordt gezien als de meest vooraanstaande historicus van de Koude Oorlog en doceert over
militaire- en politieke strategie aan Yale. Hij begint deze masterclass in de antieke wereld en eindigt bij de
Tweede Wereldoorlog en beoordeelt de grootschalige strategische theorie van onder andere Herodotus, Sun
Tzu, Machiavelli en Von Clausewitz.

Kritische modellen
Honderd jaar geleden werd de mensheid getroffen door een ongekende catastrofe, waarvan de gevolgen nog
steeds voelbaar zijn. De Spaanse griep, die van 1918 tot 1920 tussen de 50 en 100 miljoen slachtoffers maakte,
was de grootste menselijke ramp van de geschiedenis. En toch kennen we de Spaanse griep vooral als een
voetnoot bij de Eerste Wereldoorlog. In dit boek vertelt Laura Spinney het verhaal van een pandemie die zich
uitstrekte over de hele wereld. Vanuit het perspectief van hen die het meemaakten, laat ze zien hoe de
mensheid op de proef werd gesteld door een allesverwoestend virus. Ze toont aan dat de Spaanse griep
minstens zo belangrijk was als de twee wereldoorlogen in het verstoren – en vaak permanent veranderen – van
de wereldpolitiek, relaties tussen rassen, gezinsstructuren, de medische wetenschap, religie en de kunsten.

De slavin
Opvattingen en gewoonten omtrent het menselijk lichaam in middeleeuws Europa.

Het respijt
The Black Atlantic è un’appassionata riflessione sul dibattuto tema dell’identità nera. Il suo obiettivo è quello
di delineare i contorni storici di una cultura nera transatlantica e delocalizzata, prodotta e riprodotta dalla
circolazione intercontinentale di migranti, merci, idee, immagini e oggetti artistici iniziata con la schiavitù.
Capire la cultura black non significa andare alla ricerca di una qualche supposta essenzialità etnica, ma
rintracciare i diversi percorsi di questa grande diaspora che rappresenta una sfida a riconsiderare i problemi
della nazionalità, dell’appartenenza, dell’identità e della memoria. Attraverso un accurato studio della musica,
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della letteratura e della produzione di alcuni dei più importanti intellettuali neri, questo classico di Gilroy
continua a sorpendere per la profonda attualità delle sue intuizioni.

Atti parlamentari
Op een dag in mei 2015 reist de 69-jarige Ivo Brandani ziek van Caïro terug naar Rome. In Egypte heeft hij in
het diepste geheim gewerkt aan een opdracht van een multinational: het koraalrif in de Rode Zee, dat door
vervuiling en uitputting aan het afsterven is, vervangen door een rif van synthetisch materiaal. Op zijn
terugreis trekt zijn leven aan zijn koortsige geestesoog voorbij: de decadentie van de jaren 2000, de hypocrisie
van de jaren negentig, en verder terug in de tijd de studentenprotesten in de jaren zestig, de ontdekking van
liefde en seks, de harde jaren van zijn kindertijd onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog. Wanneer hij de
balans opmaakt, moet hij gedesillusioneerd constateren dat in die bijna zeventig jaar van vrede Europa volop
kansen heeft gehad om de wereld een betere plaats te maken, maar dat er niets van terecht is gekomen. En de
verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij hem, en mensen als hij. Zij waren onverschilligen, conformisten, zij
kozen de makkelijkste weg. Messcherp en genadeloos vertelt deze roman het verhaal van een land, van het
westerse continent, van ons. Het is het verhaal van de middenklasse met haar zwaktes en ambities, haar
enthousiasme en verveling, haar goede bedoelingen en gemakzucht, het verhaal van wat we ooit wilden en wat
we uiteindelijk zijn geworden.

L'emigrazione ticinese in Australia
Het einde van de zekerheden
Filosofische beschouwing van de maatschappelijke procedures die spreken en schrijven reguleren.

L’educazione e i margini. Temi, esperienze e prospettive per una pedagogia
dell’inclusione sociale
Een Nigeriaans meisje weet na de dood van haar meesteres, aan wie zij op jonge leeftijd is verkocht, naar haar
geboortedorp te ontsnappen.
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De Spaanse griep
In che modo l’inclusione e la marginalità riguardano il mondo dell’educazione? Come si impara a includere o a
escludere, a integrare o a marginalizzare, a fare i conti con le differenze, proprie e altrui? Come si possono
generare nuovi apprendimenti e nuove forme di convivenza e di giustizia sociale? Sono queste alcune delle
principali traiettorie che vengono tracciate nel volume, a partire dalla consapevolezza che nella
contemporaneità sia indispensabile sostenere una posizione pedagogica ed etico-politica capace di confrontarsi
con esse criticamente e di assumere in situazione un atteggiamento contrassegnato allo stesso tempo da rigore
e creatività, tramite cui moltiplicare, rendere porosi, permeabili e attraversabili i confini che separano vita e
formazione, istituzioni e territori,identità e alterità, individui, gruppi e comunità di appartenenza. Il testo è
rivolto a chi, a titolo personale o professionale, ha a che fare con temi legati all’inclusione e all’esclusione.

Vuur en duisternis
Eichmann in Jeruzalem
Pavese schreef zijn debuut Jouw land in 1938, tijdens een ballingschap in Calabrië wegens antifascistische
activiteiten. Een mecanicien uit Turijn neemt, na een korte gevangenisstraf, zijn intrek bij een boerengezin.
Tussen de oudste zoon en een van de dochters lopen de spanningen door zijn komst hoog op, met fatale
gevolgen. Met een nawoord van Vincent Overeem.

Over strategisch denken
Na zijn studie komt Edoardo Nesi, kleinzoon van een textielbaron, te werken in het familiebedrijf in Prato. De
Toscaanse stad is hét centrum van de stoffenindustrie, met gespecialiseerde bedrijven, met vaklui. Maar Made
in Italy wordt Made in China; de toestroom van goedkope Chinese arbeidskrachten brengt de Italiaanse
industrie aan het wankelen. Edoardo ziet de winsten verminderen, en besluit het bedrijf, dat nog door zijn
grootvader werd opgericht, te verkopen aan Chinese ondernemers. Zijn eigen mensen worden ontslagen en het
werk wordt overgenomen door illegale Chinezen die het werk tegen een hongerloon willen doen. In zijn eentje
kan hij de globalisering en de vooruitgang niet stoppen, maar ís dit vooruitgang? Nesi neemt ons mee naar
leegstaande fabriekshallen, stilgevallen weefgetouwen en familie-etentjes, gesprekken met zijn dochter en
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bespiegelingen over het schrijven.

Social and Community Psychiatry
Nel dicembre 1999 l’Unione Europea riconosceva ufficialmente alla Turchia lo status di paese candidato per
l’adesione, aprendo così una nuova fase nel lungo processo di integrazione turco in Europa. Circa un decennio
dopo, i progressi compiuti sulla strada della democratizzazione avrebbero spinto l’AKP (Partito della Giustizia e
dello Sviluppo) di Recep Tayyip Erdogan, al potere dal 2002, a fissare come obiettivo per la piena membership
il 2023 – anno in cui la repubblica fondata da Mustafa Kemal celebrerà il suo primo centenario. Da allora, il
tortuoso cammino della Turchia verso l’Europa si è ripetutamente arrestato e oggi il tema dell’ingresso in UE,
per quanto centrale, sembra essere stato rinviato a data da destinarsi. Ciò non solo per effetto della progressiva
crisi interna dell’Unione e della recente deriva autoritaria del regime di Erdogan, ma anche a causa degli
importanti mutamenti avvenuti nel frattempo sulla scena internazionale. In particolare il problema della
gestione dei flussi migratori, provenienti da un Medioriente sempre più travagliato, ha assunto un peso
crescente nelle relazioni bilaterali. I saggi qui raccolti, frutto di uno studio finanziato dal programma d’Ateneo
di Avvio alla ricerca, offrono alcuni spunti di riflessione e proposte interpretative sull’evoluzione dei rapporti
tra Turchia e Unione europea. Attraverso una prospettiva multi-disciplinare, gli autori affrontano una delle
questioni più controverse e ineludibili nella storia e nel dibattito politico contemporanei, proponendone
un’analisi fedele alla complessità delle dinamiche in gioco.

Een kleine geschiedenis van de wereld
Kritische analyse van de oorzaken en achtergronden van de in 2008 begonnen financiële crisis, met aandacht
voor de rol van de overheid bij de preventie van toekomstige crises.

Het leven in tijden van vrede
Este libro presenta un análisis crítico sobre el desarrollo del Movimiento por la salud mental global (Global
Mental Health). Los principios que inspiran el Movimiento son la promoción y defensa de los derechos
humanos de las personas con trastornos o discapacidades mentales y la consecución de ayudas integrales
científica y técnicamente probadas. Sin embargo, a pesar de los indudables progresos realizados, en ambos
aspectos persisten aún numerosas dificultades a nivel nacional, supranacional y mundial. Benedetto Saraceno,
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director del área de Salud mental y abuso de sustancias de la Organización Mundial de la Salud entre los años
1999 y 2010, hace un repaso y una actualización de estos urgentes y significativos problemas. Gracias a su gran
desarrollo profesional y experiencia internacional, pocos como él pueden proporcionar una perspectiva de la
salud mental en el siglo XXI que incluya, por un lado, las políticas de la OMS y las de distintas agrupaciones
empeñadas en el cambio y progreso, y, por el otro, la conexión entre las políticas globales (nacionales,
supranacionales y de la OMS) y las experiencias locales en decenas de países. Todo lector relacionado tanto a
nivel profesional como personal con el ámbito de la psicosis debería tener una idea de qué se está haciendo
sobre el tema a escala global. El presente volumen ilustra acerca de las experiencias innovadoras y altamente
renovadoras que se están llevando a cabo así como también muestra una interesante descripción del "quién es
quién"; personas, organizaciones y proyectos. Además, dirige una mirada atenta a la acción y al pensamiento
del Movimiento, cuyo resultado es una argumentada crítica al modelo biomédico en psiquiatría. La atención
integral a las psicosis —el objetivo de la colección 3P— es piedra de toque en el ámbito de la atención a la salud
mental y también del Movimiento por la Salud Mental Global.

Crisiseconomie
Obiettivo 2023. Il tortuoso cammino della Turchia verso l’Unione Europea
Toen op een vroege ochtend in de zomer van 2016 werd aangebeld bij de Turkse journalist en schrijver Ahmet
Altan wist hij meteen dat de politie voor de deur stond. Hij en zijn broer Mehmet werden gearresteerd in de
nasleep van de mislukte staatsgreep in Turkije. De verdenking: verspreiding van verborgen boodschappen ter
aanmoediging van de coupplegers. Begin 2018 werd Altan veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De
rest van zijn leven zal hij drieëntwintig uur per dag doorbrengen in eenzame opsluiting. In Ik zal de wereld
nooit meer zien beschrijft Altan op urgente wijze de politieke situatie in Turkije en zijn leven in de gevangenis.
Hij overstijgt daarmee zijn eigen tragedie en schrijft indrukwekkend over universele thema's als vrijheid en het
verloop van de tijd, die in een ander licht komen te staan als je weet dat je voor altijd opgesloten zit. Vanuit zijn
cel kan Altan nog maar één ding doen: een verhaal vertellen dat zijn lezers niet meer loslaat. Ik zal de wereld
nooit meer zien is een oprecht en belangrijk verhaal voor iedereen die gelooft in de kracht van het woord.

The Black Atlantic
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L'emigrazione ticinese in Australia: Storia dell'emigrazione, elenco degli emigrati
Doctor Antonio
Discurso global, sufrimientos locales
Ik zal de wereld nooit meer zien
Aan de rand van Ferrara ligt een vervallen villa, omringd door een grote, parkachtige tuin, waar de
geheimzinnige Finzi-Contini’s wonen. Ze beschikken er over een kleine eigen synagoge, een bibliotheek en een
tennisbaan. Als de plaatselijke tennisclub joden begint te weren, besluiten de Finzi-Contini’s hun
privétennisbaan ook voor hun stadsgenoten open te stellen. En zo raakt de verteller van de roman, een joodse
gymnasiast, aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog plotseling in de ban van de verlichte, weelderige
droomwereld van professor Finzi-Contini en zijn verleidelijke dochter Micòl. Alle romans van Giorgio Bassani
(1916-2000) spelen zich af in het stadje Ferrara, en doordat zijn personages in verschillende verhalen
terugkeren, wordt zijn werk als één geheel gezien. De tuin van de familie Finzi-Contini (1962) geldt als het
beste van Bassani’s beroemde verhalen over Ferrara tijdens de duistere jaren voor de Tweede Wereldoorlog.

Velours uit Prato
This book presents the basic theoretical and historical concepts and it describes current perspectives and data,
focusing on good practices in community psychiatry in Greece and in other parts of Europe. Concepts such as
the biopsychosocial model, psychiatric reform, psychosocial rehabilitation and the recovery model, as well as
new case management models are approached from a critical, anthropocentric perspective. The current
socioeconomic crisis in Europe brings with it new realities in mental health systems. New forms of social
suffering are forcing the psychiatric community to re-examine what is considered normal. In order to respond
to the complexity of the newly emerging needs, social and community psychiatry has been compelled to
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broaden the objectives of intervention and research alike, developing new and dynamic relations with
complementary scientific fields such as social anthropology, psychoanalysis and microeconomics. The present
work is the result of collaboration between professionals from across these different fields.

De crash van 1929
De ongelooflijke reis van een Afghaanse jongen van tien op zoek naar een veilige plek die hij 'thuis' kan
noemen. Enayatollah Akbari wordt op de verkeerde plek en op het verkeerde moment geboren. Ook al is hij een
kind niet groter dan een geit en blinkt hij uit in het Buzul-bazi-spel, op een dag is hij zijn leven niet meer
zeker. Zijn moeder neemt hem mee naar Pakistan, waar ze hem alleen achterlaat. Uit deze tragische daad van
liefde komt de ongelooflijke reis voort die Enayatollah via Iran, Turkije en Griekenland naar Italië voert. Een
odyssee vol waaghalzerij waarbij hij de slechte maar ook de goede kant van de mens leert kennen. Zijn verhaal
is prachtig opgetekend door de Italiaanse romancier Fabio Geda.

Rapport over de ongelijkheid in de wereld
Vuur en duisternis van Sinclair Mckay is een bloedstollende reconstructie van het bombardement op Dresden.
Op 13 februari 1945, om kwart voor tien ’s avonds, stegen er 244 Britse bommenwerpers op richting de Duitse
stad. Het was het begin van een van de meest destructieve bombardementen van de Tweede Wereldoorlog. De
stad werd volledig verwoest. In de nietsontziende vuurzee zouden die nacht en ochtend in totaal 25 000 doden
vallen. McKay beschrijft ook het leven in Dresden voor en na de aanval. Zijn grote kracht is dat hij het verhaal
vanuit meerdere perspectieven vertelt: in de eerste plaats vanuit de Dresdenaren zelf, maar hij laat ook een
aantal in Dresden gestationeerde Duitse officieren aan het woord, en de Britten, uiteraard. In één nacht werd
een van de mooiste steden van Duitsland volledig vernietigd. En dat terwijl de oorlog al op z’n einde liep. Vuur
en duisternis is een monumentaal boek. Het effect op de lezer ijlt nog lang na.

N of M?
‘Als geen ander lukte het Levi invoelbaar te maken dat de bevrijding van Auschwitz, dat de bevrijding van het
nazi-juk, nog geen bevrijding van angsten en ontberingen was.’ Trouw Aangrijpende en indrukwekkende
getuigenissen van de Holocaust – een overlevende van Auschwitz richt zich met zijn woorden tot ons allemaal
Het respijt is het verhaal van Primo Levi’s absurde zwerftocht in de zomer en herfst van 1945 na de bevrijding
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uit Auschwitz. Zes maanden lang trok Levi door Oost-Europa op weg naar Turijn, zijn thuis. Een tijd van respijt,
vol explosieve levenslust, vreemde avonturen en bizarre ontmoetingen; een precair bestand tussen leven en
dood. Het respijt gaat over hoop en wanhoop tussen de ruïnes van het Derde Rijk. Ingetogen, zonder
zelfmedelijden en huiveringwekkend exact vertelt Levi over zijn ervaringen. Na zijn terugkeer in Turijn begon
Levi aan zijn indrukwekkend oeuvre. In de pers ‘Het onbeschrijfelijke moest en zou beschreven worden, in
zorgvuldig afgewogen, zuivere woorden, doorzichtig als glas, hard als marmer – zodat geen enkel misverstand
zou kunnen ontstaan over wat de nazi’s hadden gedaan.’ Bas Heijne in NRC Handelsblad ‘Een van de meest
indrukwekkende getuigenissen van het leven in het naziconcentratiekamp Auschwitz.’ Nederlands Dagblad
‘Wat Primo Levi kon, was de afgrijselijkste en grootste misdaad in de moderne geschiedenis, de Holocaust, van
binnenuit zo beschrijven, dat hij recht doet aan de complexiteit ervan. Hij heeft de morele autoriteit om dat te
doen, hij is een geniaal schrijver en hij heeft het zelf meegemaakt.’ Louis Theroux, in de Volkskrant

Clarice Lispector
'Een erg goede, meeslepende biografie, met een hoofdpersoon die fascinerender is dan menig romanpersonage.
[] Hoogste tijd dat Mosers biografie in het Nederlands verscheen.' - HP/De Tijd Ze wordt vergeleken met
Borges, Kafka en Nabokov, 'die vrouw die eruitzag als Marlene Dietrich en schreef als Virginia Woolf', en
beleeft een golf van populariteit over de hele wereld, veertig jaar na haar dood: Clarice Lispector (1920-1977).
Geboren te midden van de verschrikkingen van de Oekraïne na de Eerste Wereldoorlog, werd de jonge Clarice
een persoon wier schoonheid, intellect en excentriciteit Brazilië fascineerden. Clarice Lispector. De biografie
vertelt hoe deze uitzonderlijke vrouw ondanks een lange ballingschap en persoonlijke problemen uitgroeide tot
een groot schrijfster, en ontrafelt op weergaloze wijze de mythes die haar omringen.

De orde van het spreken
Tommy en Tuppence Beresford hebben in hun jonge jaren beiden bij de Britse geheime dienst gewerkt. Als de
Tweede Wereldoorlog uitbreekt, zijn ze bang dat men hen te oud zal vinden om nog een rol te spelen, maar al
gauw krijgt Tommy een belangrijke regeringsopdracht: het opsporen van een paar leiders van de ‘Vijfde
Colonne’. Tot haar verontwaardiging mag Tuppence niet meewerken, maar dat betekent niet dat ze zich
helemaal buiten Tommy’s zaken houdt.
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In 1960 werd de voormalige nazileider Adolf Eichmann in Argentinië, waar hij sinds het einde van de Tweede
Wereldoorlog een anoniem bestaan had geleid, gekidnapt en naar Israël gesmokkeld. Daar stond hij in 1961
terecht voor ‘misdaden tegen de menselijkheid’. In opdracht van het tijdschrift The New Yorker woonde
Hannah Arendt het Eichmannproces in Jeruzalem bij. Haar toonaangevende en omstreden reportage biedt
inzicht in zowel het dagelijks verloop van het proces als in de grote onderwerpen die erachter schuilgingen: het
wezen van de gerechtigheid, de houding van het joodse leiderschap onder het naziregime, en het meest
omstreden onderwerp van alle: het wezen van het kwaad.

De enige en zijn eigendom
Anna is begin veertig, mooi, slim, met een interessante en goed betaalde baan. Dat alles wordt volkomen
onbelangrijk wanneer haar relatie met Davide wegzinkt in een moeras van bedrog, leugens, chantage. Haar
leven valt uiteen. Ze slaapt niet meer en bedrinkt zich iedere avond om te kunnen slapen. Ze gaat Davides
gangen na op zijn mobiele telefoon, zijn chats, de sociale media die hij gebruikt. Een jaar lang is ze gevangen in
wat ze zelf het rijk van de waanzin noemt. In een lange brief vertelt Anna aan haar beste vriendin Valentina in
detail over de ziekelijkheid en obsessie die liefde ook kan zijn. Anna komt er uiteindelijk bovenop door te
luisteren naar haar lichaam. Want dat geeft haar de grenzen aan en laat haar voelen wat ze nodig heeft.

De tuin van de familie Finzi-Contini

Copyright code : eac80d9100184025d49054c530230c16

Page 12/12

Copyright : hivesup.com

