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maar heeft vooral ook de moderne
geschiedenis een belangrijke plaats
gekregen. Voor het eerst wordt de
ontwikkeling van de haven in de laatste
driekwart eeuw in samenhang beschreven,
vanaf de crisisjaren en de donkere episode
van de Tweede Wereldoorlog tot aan de
roerige jaren zestig en zeventig en de snelle
ruimtelijke en economische groei van de
laatste decennia.
Dit mooie land Kader Abdolah 2013-02-02
Sinds 1996 is Kader Abdolah een vaste
waarde in de maandageditie van de
Volkskrant. In zijn columns, met de naam
Mirza (kroniekschrijver), bespreekt hij op
eigenzinnige wijze de actualiteit. Steeds
persoonlijk, steeds vanuit het perspectief
van de verbaasde, soms geïrriteerde of juist
milde buitenstaander, port hij met een
stokje in de Nederlandse mierenhoop. Ook
de ontwikkelingen op wereldniveau
ontsnappen niet aan zijn aandacht. Kader
Abdolah heeft het vermogen de waan van
de dag in een breed perspectief te plaatsen
of juist te relativeren. Niet zelden verbindt
hij elementen uit de schatkamer van de
Perzische literatuur of het dagelijks leven in
zijn vaderland met de thema’s in zijn
columns. Dit mooie land is een verzameling
van de columns van 1 september 2003 tot 1
september 2008, een belangrijke periode in
de loopbaan van Abdolah: het zijn de jaren
van 'Het huis van de moske'e en 'De
boodschapper en De Koran'.

Schrijverschap in de Belgische belle époque
2009
Woudman René Huigen 2009 Summary:
Historische roman. Het is 1798, de nog
jonge Franse Republiek heeft het
geannexeerde België al een paar jaar als
wingewest kunnen uitbuiten. Hongersnood
volgt op hongersnood en als dan ook nog de
dienstplicht wordt ingesteld, breekt onder
de arme Vlaamse boerenbevolking een
opstand uit. In het grensgebied met
Duitsland en de Bataafse Republiek, de
huidige Oostkantons, vindt eenzelfde strijd
plaats, die tot in het verdeelde België van
nu zijn sporen lijkt te hebben nagelaten.
Tegen de achtergrond van deze chaotische
omstandigheden trekt een memorabel
gezelschap voorbij - onder wie de lieftallige
Georgine Bruyn-Hundt, de verarmde baron
Van Lintelo de Marsch en de opstandige
vicaris Theodorus Jerusalem.
Passendale 1917 / druk 1 Lyn Macdonald
2004 De lotgevallen van Britse soldaten
tijdens het Britse offensief rond Ieper in
West-Vlaanderen.
Het bedwongen bos Dik van der Meulen
2009
De haven van Amsterdam Roeland
Gilijamse 2009 In "De haven van
Amsterdam - Zeven eeuwen ontwikkeling"
wordt niet alleen de oudere historie op een
eigentijdse en toegankelijke manier verteld,
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