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Psychotherapeute Lin Bankers zit thuis met een burnout.
Haar moeder is onlangs overleden en de verzorging is haar
zwaar gevallen. Een gedeelte van haar erfenis besluit ze te
besteden aan een nieuwe zitbank, maar die blijkt niet door
haar deur te passen. Als Lin besluit de bank voorlopig even op
de veranda te laten staan, wordt tot overmaat van ramp haar
vader afgeleverd door zijn partner. De oude man is ziek en
afgedankt. Lin moet er niet aan denken haar vader binnen te
vragen en laat hem op de bank bivakkeren. In de korte
periode dat haar vader op de veranda woont, gaat Lin snel
achteruit, tot zij de nodige besluiten niet langer kan uitstellen
en de cirkel doorbreekt. Heidi Koren (1975) debuteerde in
2015 met de poëziebundel 'Gedachten over een mogelijk
einde'. In december 2018 studeerde ze af aan de
Schrijversvakschool Amsterdam. Korte verhalen en gedichten
van haar hand verschenen in diverse literaire tijdschriften.
Daarnaast houdt Heidi tweewekelijks een blog bij op
grofvankoren.com.
Irvin D.Yalom is een van de beroemdste psychiaters ter
wereld. Onder psychotherapeuten, psychologen en psychiaters
verwierf hij brede bekendheid met zijn standaardwerk Theory
and Practice of Group Psychotherapy (1975). Vijf jaar later
verscheen zijn tweede standaardwerk, Existential
Psychotherapy. Daarnaast publiceerde hij onder andere
Therapie als geschenk en Tegen de zon in kijken. Hij schreef
ook de succesvolle romans Nietzsches tranen (18de druk), De
therapeut (11de druk) en De Schopenhauer-kuur (5de druk).
Yalom woont en werkt in Californië.
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`Ik ben nog maar vijftien. Dat is alles wat ik eruit krijg. Hij
knikt langzaam, alsof hij me goed begrijpt. `I know. Maar we
hebben nog maar 72 uur en jij bent de enige die dit kan.
Weten wanneer iemand liegt. Jessie ontdekt dat zij dat
feilloos kan. Maar er zijn ook anderen die van haar gave
weten. Een geheime organisatie van Truth Wizards heeft
Jessie op het oog voor een gevaarlijke missie. Een dodelijk
griepvirus waart door de straten. Er is maar één bedrijf dat
een virusremmer in handen heeft. Maar spreken de makers
wel de waarheid? Alleen Jessie kan hen ontmaskeren. En wat
heeft haar vader met Het Virus te maken?
Ik heb je nooit een rozentuin beloofd
Bottom Line, Personal
Truth or dare
Persoonlijke geschiedenis
De schelmenstreken van Reinaert de Vos
Er zijn evenveel definities van eenzaamheid als mensen die
dat ervaren. Johanna Spaey ontleedt eenzaamheid in
samenhang met kunst, liefde, wetenschap en tal van andere
gebieden. Zo werpt ze een verrassend nieuw licht op een
begrip dat veelzijdiger is dan we denken. ‘Of eerder: wanneer
is liefde geen eenzaamheid? Als ze je gemoedsrust en
verbondenheid geeft. Maar als liefde iets is waarvan de ander
niet weet, dan is het eenzaamheid. En ook als liefde vunzig,
passioneel en ongecontroleerd is, zal ze je isoleren van je
geliefde. Er is geen evenwicht meer, geen brug die je
gezamenlijk kunt oversteken.’ Uit het lemma Liefde
Een schizofreen meisje belandt na een zelfmoordpoging in
een kliniek.
Met Handboek trigger-point-therapie leert men de eigen pijn,
of die van een ander, te verlichten. Hoofdpijn, nek-, schouderof rugpijn zijn voor veel mensen terugkerende ongemakken.
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Om die tegen te gaan, gaan ze vroeg naar bed, nemen ze
een sauna of slikken ze een pijnstiller. Weinigen weten echter
dat deze pijnen kunnen worden veroorzaakt door triggerpoints, hypergevoelige plekjes in het spierweefsel. Triggerpoints kunnen ontstaan door stress, overbelasting,
verwondingen, littekens, drugs, alcohol of chemische stoffen.
Door trigger-point-therapie, het uitoefenen van druk op die
plekjes in de spieren, kan pijn worden verlicht en kunnen
functies van verzwakte lichaamsdelen weer verbeteren. In
zijn handboek beschrijft Clair Davies: - de achtergronden,
oorzaken en symptomen van trigger-points; - mogelijke
therapie n; - richtlijnen voor trigger-point-massage; - welke
trigger-points bij welke klachten kunnen worden bewerkt.
Lezen in Frankrijk
Een literaire tour de France
Fixit
The Wealth of Nations - Hoe worden landen welvarend?

Pulitzer Prize-winnende autobiografie
van de grote vrouw achter de Watergateonthullingen. Katharine Graham was een
timide telg uit een roemrucht en
steenrijk geslacht. Als kind werd ze
aan haar lot overgelaten. Als vrouw
maakte ze mee hoe haar briljante man
Phil, vertrouweling van onder andere
John F. Kennedy, langzaam door
depressies werd verzwolgen en ten
slotte zelfmoord pleegde. Eenmaal
weduwe overwint Graham haar
onzekerheid. Van vrouw die etentjes
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organiseerde transformeerde ze in
charismatisch leider van een
gezaghebbende krant. Ze overleefde het
old boys network van de krantenwereld
en slaagde erin The Washington Post tot
nieuwe hoogten te brengen.
Bottom Line, PersonalPersoonlijke
geschiedenisSingel Uitgeverijen
Na zich jarenlang te hebben verdiept in
het innerlijk leven van zijn cliënten,
verlegt vooraanstaand psychiater Irvin
D. Yalom in zijn roman De therapeut
zijn aandacht naar de andere kant van
de therapeutische relatie: die van de
therapeut zelf. Zoals Seymour, een al
wat oudere therapeut die seksuele
fatsoensnormen op geheel eigen wijze
interpreteert. Of Marshal die,
achtervolgd door dwangneuroses, geld
een wat ongelukkige rol laat spelen. Of
Ernest Lash die bij wijze van
experiment echt 'eerlijk' wordt met een
patiënt... Zij en andere therapeuten
gaan met elkaar en een aantal hoogst
eigenzinnige patiënten relaties aan die
in deze meeslepende roman tot een
onverwachte, bijna thrillerachtige
ontknoping komen.
De therapeut
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Mathilde Visser, kunstcritica
(1900-1985)
Hawaï 2000
Scherprechter van de liefde
Why go
Frankrijk: iedereen heeft er een beeld
van. Een zwerm culturele connotaties
bepaalt het imago van het land, maar vaak
blijft dat beperkt tot clichébeelden. De
culturele identiteit van een land wordt
voor een groot deel bepaald door
schrijvers. Dit boek laat zien welk beeld
van Frankrijk er uit de hedendaagse
Franstalige literatuur naar voren komt. In
elk hoofdstuk neemt een Franse schrijver
de lezer mee op reis naar een plek die een
belangrijke rol speelt in zijn of haar
werk. Zo brengt Michel Houellebecq ons
naar Rocamadour, een op een rots gebouwde
middeleeuwse bedevaartplaats in ZuidwestFrankrijk, om er de Zwarte Madonna te
vereren. We reizen met Patrick Modiano mee
naar Nice, en we bezoeken de
multiculturele wijk Château Rouge in
Parijs met Alain Mabanckou. Vanuit de
favoriete plek van de schrijver of
schrijfster duikt Dijkgraaf verder het
boek in. Zo ontstaat een caleidoscopisch
beeld van het hedendaagse Frankrijk en een
nieuw portret van de Franstalige
literatuur van nu. Een boek voor iedereen
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die zich voor het huidige Frankrijk
interesseert, of je er nu op vakantie gaat
of er slechts in gedachten verkeert.
Waakzaam omgaan met informatie, niet te
snel oordelen, verder onderzoeken tot je
zorgvuldig een plaatje hebt samengesteld.
Zo werkt Margot Dijkgraaf ook.' - Marja
Pruis in De Groene Amsterdammer
Verhalen over een geheime club van
probleemoplossers, boordevol full colour
beeld van Rick de Haas. Alle kinderen op
school en in de buurt kennen Fixit, en
toch weet niemand wie het zijn. Maar als
je een probleem hebt, dan helpen ze je.
Word je gepest? Is je konijn kwijt? Hebben
grote jongens je speelpleintje ingepikt?
Fixit lost het voor je op!
De grungebeweging stond nog in de
kinderschoenen toen Pearl Jam-zanger Eddie
Vedder zijn eerste telefoongesprekken
voerde met journalisten in Europa. Na de
release van single Alive en debuutalbum
Ten ging het keihard met de band. Nog voor
de eerste keer dat Pearl Jam in Nederland
zou optreden reisde Mark van Schaick als
verslaggever van oor naar Seattle voor een
ontmoeting met Eddie Vedder. Dankzij dit
vroege contact kreeg Mark de band de
daaropvolgende jaren nog een handvol keren
te spreken, zij het binnen steeds
strakkere kaders. De gesprekken tonen het
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bijzondere groeiproces van de band. Andere
bands uit Seattle stegen tot grote hoogten
maar doofden ook weer uit. Pearl Jam
raakte echter stevig verankerd in de
muziekbusiness en groeide uit tot een van
de vaste waarden van de Amerikaanse
rockmuziek. Mark sprak met Eddie Vedder en
andere leden van Pearl Jam, met Chris
Cornell en de rest van Soundgarden, met
Layne Staley van Alice in Chains en met
een aantal mensen om deze bands heen.
Samen schetsen de verhalen een beeld van
de kleine, hechte muziekscene waar Seattle
in de jaren negentig wereldberoemd om
werd.
Kleine encyclopedie van de eenzaamheid
Ontmoetingen met Pearl Jam en de
muziekscene van Seattle, 1991-2000
als je elke leugen doorziet
verminder zelf pijnklachten
Tussen Lenin en Lucebert

Geweldloze Communicatie is een methode die je helpt om te
leven met respect voor en in harmonie met jezelf, met
anderen en je omgeving en dus ook met verschillen. Het
model dat Marshall B. Rosenberg ontwikkeld heeft, maakt
deze methode praktisch toepasbaar en is wereldwijd
beproefd. Deze methode blijkt effectief op gebieden zoals
conflictoplossing, relaties, opvoeding, leren, bedrijfsvoering
en zelfontplooiing. In dit boek stelt de Duitse journaliste
Gabriele Seils vragen over Geweldloze Communicatie. De
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antwoorden van Rosenberg ontroeren, inspireren en
motiveren - of roepen twijfel en weerstand op. Ze zullen
echter niemand onberoerd laten. Communiceren op een
manier die inhoudt dat je zegt wat je wilt, dat de ander je
verstaat en dat situaties ten goede worden gekeerd, is voor
iedereen haalbaar. Er is geen specifieke voor-opleiding voor
nodig, maar wel de wil om strijd, conflicten, pijn en verdriet
te voorkomen. Geweldloze Communicatie maakt zaken
transparant, zet aan tot het nemen van verantwoordelijkheid
en brengt mensen nader tot elkaar. Het effect daarvan is
direct merkbaar, zowel in een zakelijke context als in
privésituaties.
Reinaert de Vos heeft al heel wat streken uitgehaald en
misdaden gepleegd. Daarvoor moet hij zich verantwoorden
bij de koning. Weet Reinaert zijn straf te ontlopen? Met
paginagrote kleurenillustraties van zo'n twintig illustratoren.
Vanaf ca. 10 t/m 14 jaar.
Goudvink tussen de roodborstjes Jarenlang deed Igor
Cornelissen onderzoek naar de ‘goudvinken’ van het
Nederlandse communisme. Een van de meest markante
figuren bleek Mathilde Visser te zijn. Zij groeide op in een
welgesteld, joods-liberaal milieu. Na een afgebroken studie
en een stukgelopen huwelijk vertrok ze in 1931 naar Parijs,
waar ze bevriend raakte met de schilders Pablo Picasso en
Max Ernst en de dichter Tristan Tzara. Het werd de basis
voor haar latere werk als kunstcritica in De Waarheid en
Het Financieele Dagblad. In Parijs was ze communiste
geworden en dat bleef ze tot aan haar dood. Tijdens de
Tweede Wereldoorlog nam ze deel aan het verzet in
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Joegoslavië en trouwde ze voor de tweede maal. Hoewel ze
na de oorlog veel geld gaf aan de Communistische Partij
van Nederland kostte het haar veel moeite om het
lidmaatschap te verkrijgen. De partijleiding vertrouwde de
rijke, in bontjas gehulde bourgeoisdame niet helemaal.
Cornelissen reconstrueerde Mathilde Vissers bijzondere
levensverhaal aan de hand van brieven, dagboeken en
gesprekken met tijdgenoten.
Gelijk hebben of gelukkig zijn
Handboek triggerpoint-therapie
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