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STEVENS NICKOLAS
Kollewijn's vaderlandsche
en algemeene
geschiedenis Overamstel
Uitgevers
Is an object made from
bone or ivory? Was an
elephant, walrus or
hippo’s tusk used to in the
production? In this book
the author illustrates how
the various materials of
animal origin can be
recognized. All hard
animal material, bones,
antlers, ivory, horns,
tortoise shells,
whalebones and hoofs are
examined. This book
details the building blocks
and structure; it’s
distinctive features and a
brief history of the use of
these materials from the
late prehistory to the 18th
century Netherlands. This
resourceful book is not

only useful for
archaeologists and
museum conservators but
also for the general public
with a curious mind.
Carwash Boekerij
Rot toch op met je romans
vol rare schijnproblemen
trauma’s en neuroses en
mensen die alsmaar
wenen niets is er minder
interessant dan je – burps
– binnenwereld hou toch
op met ons met al die
onzin te vervelen Het
zeventiende boek van
Christophe Vekeman is
niets minder dan de
eerste musical in de
geschiedenis van de
wereldliteratuur. Carwash
vertelt het verhaal van
twee jonge geliefden die
in een kleine truck een
grote lading jeans naar ’t
verre Bullet moeten
brengen. Of is het toch
iets anders dat zij

vervoeren? Wie zal het
zeggen? Eén ding staat
vast: Carwash is een
buitengewoon
meeslepend boek dat
onweerstaanbaar inviteert
tot meeleven, lachen en
zelfs meezingen. Een
zonovergoten verhaal dat
je zult verslinden,
handenwrijvend en breed
grijnzend, met eenzelfde
zorgeloze gretigheid als
waarmee je vroeger naar
je favoriete jeugdserie op
tv keek.
Stuk van jou Harlequin
‘Kun je even langskomen
in mijn kantoor?‘ Ik sta op.
Ik voel het meteen. De
spanning slaat toe. Ik voel
me zowel zwak als
gespannen. Dit is de
eerste keer dat hij meer
dan een paar woorden
tegen me gezegd heeft.
Liz werkt als medisch
secretaresse in een
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kliniek. Ze voelt zich
aangetrokken tot de
opvallende en
zelfverzekerde dokter en
hij fascineert haar.
Gedurende de dag luistert
Liz naar zijn stem en
werkt ze zijn dictaten uit.
Ondertussen fantaseert ze
over alles wat ze wil dat
hij met haar doet. De
dokter is als een drug
voor haar. Hij roept haar
naar zijn kantoor nadat ze
verschillende fouten in de
medische dossiers heeft
gemaakt. Ze ziet eindelijk
haar kans en besluit hem
te verleiden - deze keer
echt. "De dokter en ik" is
een erotisch kort verhaal
over lust en verlangen.
B.J. Hermansson heeft een
unieke stijl en schrijft
verhalen die tegelijkertijd
vol vaart en poëzie zitten,
maar die de lezer ook
uitdagen om vraagtekens
te plaatsen bij onze
traditionele denkbeelden,
vooral als het gaat om
normen en seksualiteit.
Het meisje dat bleef
leven Lindhardt og
Ringhof
‘Sinds die dag, nu bijna elf
jaar geleden, zijn we
onafscheidelijk en
liefdevol. We delen alles nou ja, bijna alles. Alles
behalve seks.’ Caroline is
een danseres en droomt
van de dag dat haar vaste
danspartner, haar
soulmate Ruben, haar
eindelijk zal nemen. In

afwachting van zijn
beslissing fantaseert ze
over dat magische
moment, die eerste keer.
Als ze een weekend in
Bordeaux is, waar haar
familie woont, ontmoet ze
Madhi. Zijn betoverende
en krachtige donkere huid
zal haar verder brengen
dan een draai op een
dansvloer. Hij zal haar
meesleuren in een intense
wervelwind van heerlijke
sensaties, om eindelijk
haar eeuwige droom te
laten uitkomen ... En wat
als blijkt dat Ruben
gewoon een beetje extra
motivatie miste? Een dans
met zijn drieën ... Alicia
Luz is een Franse
romanschrijver en
hypnotherapeut. Toen ze
begin dertig was, op zoek
naar nieuwe en
ongekende sensaties,
begon ze een carrière in
erotica. Ze vindt het leuk
om woorden zo te
ordenen dat ze de lezer
doen dromen en
fantaseren. Ze vindt het
ook leuk om vormen en
kleuren samen te
gebruiken om zo de lezer
meer te boeien. Je kunt
haar vinden op Instagram
@alicia.luz.auteure
Sterspeler Kim Richardson
Waargebeurd verhaal van
de auteurs van De
fotograaf van Auschwitz
Een strijdbaar Joods
meisje verzamelt
bewijsmateriaal voor het

artsenproces in
Neurenberg Hedy Epstein
is een meisje als vele
anderen. Ze is veertien
jaar oud en leeft een
rustig leven met haar
joodse familie in een klein
Duits dorpje. Tot 10
november 1938, de
ochtend na de
Kristallnacht. Het lukt
haar ouders om Hedy te
laten ontsnappen: ze word
op het Kindertransport
naar Engeland gezet, net
voor de ramp van de
Tweede Wereldoorlog hen
overweldigt. Acht jaar
later keert ze terug naar
Duitsland, waar de
processen tegen de nazimisdadigers beginnen.
Hedy gaat voor de
Amerikaanse overheid
werken: in de archieven
moet ze bewijsmateriaal
verzamelen voor het
Artsenproces in
Neurenberg. In dit proces
worden 23 artsen
beschuldigd van
onmenselijke
experimenten op
gevangenen in de
concentratiekampen.
Naast het verzamelen van
bewijsmateriaal zoekt ze
in de archieven ook naar
sporen van haar ouders,
van wie ze voor het laatst
wat heeft gehoord uit
Auschwitz. Het wordt een
zwaar proces, maar Hedy
gaat de heftige strijd aan
en besluit te blijven
vechten zonder op te
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geven. De pers over De
fotograaf van Auschwitz
‘Een ontroerend bewijs
van de kracht van een
man die vocht om zijn
menselijkheid te bewaren
in een tijd van
mensonterende
wreedheid.’ La Stampa
‘Wat een bescheiden
maar onovertroﬀen
getuige van de
Holocaust.’ La Repubblica
‘Een gezicht bij de
gruwelen.’ HDC-kranten,
Boek van de Dag
Waarom de wereld niet
naar de knoppen gaat
Singel Uitgeverijen
Bidden is een reis van
donker naar licht. Elke
dag een inspirerende les
met een quote, opdracht
en zegenspreuk. ‘Bidden
van licht’ is een bijbels
dagboek voor 100 dagen
van Theo van den Heuvel
over het gebed.
Lichtvoetig loopt Theo van
den Heuvel 100 dagen
met je op. Taalvaardig
stimuleert hij je met
inspirerende lessen over
het gebed. Uit de Bijbel
diept hij wijze inzichten op
die je enthousiast maken
om biddend door het
leven te gaan. Het
onderwijs van Jezus is
daarbij een bron van
wijsheid en kracht. Al
biddend valt veel zwaarte
weg en wordt je leven een
stuk lichter. Een mooie
quote, opdracht en
zegenspreuk zorgen

ervoor dat je elke dag
vordert op je gebedsreis.
De pelikaan Lindhardt og
Ringhof
Deze roman toont tegen
een achtergrond van
kapitalistische
hoogstandjes als gokken
en knevelarij in laatcommunistisch
Joegoslavië Driessens
ongeëvenaarde vermogen
alledaags leven te
verheﬀen tot opwindende
literatuur.
Heksenkoningin
(Verdeelde Rijken Boek 2)
HarperCollins
Met zijn klassieke
Belijdenissen en zijn
creatieve bijbeluitleg blijft
Aurelius Augustinus ook in
de eenentwintigste eeuw
populair. Minder bekend is
dat hij aan de basis staat
van het westelijke
kloosterleven. Voor zijn
gemeenschap van clerici
stelde Augustinus in 397
het Praeceptum samen,
een reeks voorschriften
rondom de kernvragen
van het gezamenlijk
leven: waarop is dat leven
gericht? Hoe moet je met
elkaar en elkaars
zwakheden omgaan? Wat
mag van de leiding
worden verwacht? Het
Praeceptum werd nog
tijdens Augustinus' leven
aangevuld en
gecombineerd met enkele
teksten over de praktijk
van het kloosterleven
(Ordo Monasterii en
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Obiurgatio). Bovendien
werd van de tekst al snel
een aangepaste versie
voor vrouwen gemaakt.
De Regel zou een
belangrijke bron worden
van de zesde-eeuwse
Regel van Benedictus.
Maar bovenal is het een
inspirerende tekst en een
sleutel tot het oeuvre van
Augustinus. Al zal de
humane aard van de tekst
ook de moderne lezer
aanspreken. Kees Fens,
Augustinus-liefhebber en kenner, heeft de Regel
voorzien van een
uitgebreide inleiding.
Deze nieuwe vertaling van
Vincent Hunink maakt de
Regel van Augustinus,
inclusief de vrouwelijke
variant, beschikbaar voor
een brede groep lezers.
'de rijkste en snelste
geest van zijn tijd' Kees
Fens over Augustinus
Verlichte duisternis
Boekerij
Psychologe Alexandra
Blake is door haar
minnaar Jeremy Quinn in
seksuele zin wakker
gekust. Na een erotische
ontdekkingsreis is zij tot
het uiterste verleid. Maar
dan wordt ze in Londen op
verdacht professionele
wijze ontvoerd en speelt
ze ineens de hoofdrol in
een gevaarlijk spel: haar
ontvoerders hopen
namelijk met haar hulp de
donkerste enigma's van
de vrouwelijke seksualiteit
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te ontdekken. Ze kan niet
ontsnappen, maar weet
ook niet zeker of ze dat
wil. Hoe ver zal Alexandra
gaan om haar verlangens
en nieuwsgierigheid te
bevredigen? Gaat dit spel
haar te ver, of is de
hoofdprijs het spel
misschien waard? Voor de
lezers van Speel met mij,
Negentig dagen
Genevieve en Vijftig
tinten Grijs.
Onbereikbaar SVM
Publishing
Waarom heb ik haar laten
gaan? Op die vraag heb ik
geen antwoord. Hoe kan
ik die vraag ook
beantwoorden als ik dat
zelf niet eens weet? Ik
ben de Skull King. Ik laat
NOOIT iemand gaan. Zes
weken later kom ik haar
tegen in een bar. Ze is
nog net zo pittig als ik me
kan herinneren. Ze heeft
nog steeds die vurige blik
in haar ogen en draagt
een strak jurkje, waardoor
ze iedereen om haar
vinger windt. Nu ze niet
onder het vuil in een kooi
zit opgesloten… is ze
bloedmooi. Ze is er ﬂink
op vooruit gegaan. Ik
besluit haar gedag te
zeggen… en te zien wat
er gebeurt.
Voor al tijd en eeuwig (De
herberg van Sunset
Harbor – Boek 2) Karakter
“Sophie Love's vermogen
om magie over te
brengen aan haar lezers

uit zich in krachtige en
beeldende zinnen en
beschrijvingen. Dit is het
perfecte romantische
boek voor op het strand,
met een belangrijke
nuance: het enthousiasme
en de prachtige
beschrijvingen besteden
onverwacht veel aandacht
aan de complexiteit van
veranderende liefde, maar
ook van veranderende
psyches. Het is een
prachtige aanbeveling
voor romantieklezers die
op zoek zijn naar wat
meer diepgang in hun
leesleven.” --Midwest
Book Review (Diane
Donovan) “Een erg goed
geschreven roman over
de worsteling van een
vrouw (Emily) die haar
ware identiteit zoekt. De
auteur doet het geweldig
met haar personages en
haar beschrijvingen van
de omgeving. De
romantiek zit erin, maar
wordt niet overdreven.
Complimenten aan de
auteur voor dit
fantastische begin van
een serie die zeer
vermakelijk belooft te
zijn.” --Books and Movies
Reviews, Roberto Mattos
(over Voor nu en voor
altijd) Voor altijd en
eeuwig is het tweede
boek in de romantische
serie De herberg in
Sunset Harbor, die begint
met het eerste boek:
VOOR NU EN ALTIJD. De

35-jarige Emily Mitchell is
gevlucht van haar baan,
appartement en ex-criend
in New York, in ruil voor
haar vaders verlaten huis
aan de kust van Maine. Ze
heeft verandering nodig in
haar leven. Ze gebruikt
haar spaargeld om het
historische huis te
renoveren en er ontstaat
een relatie met Daniel, de
beheerder. Emily bereidt
zich voor om de Herberg
te openen naarmate
Memorial Day nadert.
Maar niet alles gaat zoals
gepland. Emily komt er al
snel achter dat ze geen
idee heeft hoe je een B&B
runt. Het huis vereist
ondanks haar inspanning
dringende reparaties die
ze niet kan betalen. Haar
gierige buurman is nog
steeds vastberaden om
het haar moeilijk te
maken. En het ergste van
alles: juist wanneer haar
relatie met Daniel
opbloeit, komt ze erachter
dat hij een geheim heeft.
Een geheim dat alles zal
veranderen. Haar
vrienden dringen erop aan
dat ze terugkomt naar
New York en haar exvriend probeert haar
terug te winnen, dus
Emily moet een
levensbeslissing maken.
Probeert ze het uit te
houden in haar vaders
oude huis in een klein
stadje? Of keert ze haar
nieuwe vrienden, buren
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en leven de rug toe,
evenals de man waar ze
verliefd op is geworden?
Voor altijd en eeuwig is
het tweede boek in een
geweldige nieuwe
romantische serie die je
zal laten lachen, huilen en
pagina's tot diep in de
nacht omslaan. En het
zalje liefde voor het
romantische genre
opnieuw doen opbloeien.
Het derde boek is
binnenkort verkrijgbaar.
Het complot van Laken
Boekerij
Mijn liefde voor Mason
was oneindig. We waren
twee delen van een
geheel dat verbonden
hoorde te zijn. En een
verbintenis was precies
wat ik kreeg. Elke dag
was beter dan die ervoor
en ik dacht niet dat we
nog gelukkiger konden
worden. Verblind door
mijn liefde voor Mason,
negeerde ik de scheuren
die ons geluk begon te
overschaduwen. Al had
het de impact van de
diepere reden niet kunnen
verzachten. De kloof die
daardoor tussen mij en
Mason ontstond was nog
nooit zo groot geweest.
We werden beiden
gedwongen alles te geven
om te redden wat
reddeloos leek te zijn.
Toch vonden we licht in
de duisternis en bleek
onze diepgewortelde
liefde groot genoeg te zijn

om het dieptepunt te
overstijgen. We waren er
sterker uitgekomen en
niets leek ons nog te
kunnen deren. Niet
wetende hoe fout ik het
had gehad met die
gedachte, kwam op het
meest onverwachte
moment onze grootse
beproeving. Een
beproeving dat ons einde
kon betekenen.
Voel met mij Lindhardt
og Ringhof
Drie legendarische
diamanten, symbool voor
liefde, kennis en
barmhartigheid - en
macht... (1) JONKVROUW
IN NOOD Wanneer een
radeloze vrouw bij
detective Gade Parris
aanklopt, aarzelt hij niet
haar te helpen. De vrouw
herinnert zich niets meer,
maar heeft wel een koﬀer
met meer dan één miljoen
dollar bij zich én een
gigantische diamant. Hij
gelooft niet dat de vrouw
dit alles gestolen heeft,
daarvoor is ze te open en
te eerlijk. Dat ze ook
onweerstaanbaar is,
probeert hij te negeren dat leidt hem maar af van
zijn werk... (2) WILDE
AVONTUREN M.J. O'Leary
schrikt zich dood wanneer
ze wordt overvallen, maar
omdat ze de zwarte band
in karate heeft, kan ze
terugvechten. De strijd is
nog onbeslist wanneer ze
beiden worden
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aangevallen door een
gewapende man.
Noodgedwongen kiest ze
de kant van de eerste
overvaller, en samen
gaan ze ervandoor. Deze
Jack Dakota blijkt
bedrogen te zijn, en het
lijkt erop dat het allemaal
draait om de schitterende
diamant die M.J. van een
vriendin heeft gekregen...
(3) ALS EEN BLAUWE
VLAM Grace Fontaine was
de derde van de
vriendinnen die een
exemplaar van de Sterren
van Mithra in haar bezit
had, en dat heeft haar het
leven gekost. Althans, dat
denkt inspecteur Seth
Buchanan. Maar dan blijkt
dat er sprake is van een
misverstand: Grace leeft
nog! Seth is meteen
onder de indruk van haar
persoonlijkheid en haar
schoonheid, maar tijd om
daarbij stil te staan heeft
hij niet. Hij is er namelijk
van overtuigd dat ze nog
steeds gevaar loopt...
Deze boeken zijn ook los
verkrijgbaar.
Tegendraads
gereformeerd Boekerij
December 1902. Een paar
weken voor Kerstmis
spoelt op het strand bij
een kuuroord een
schipbreukelinge aan. De
jonge vrouw weet niet
meer hoe ze heet, waar
ze vandaan komt of wat
er is gebeurd met het
schip waar ze op zat. Haar
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enige bezit is de tak van
een fruitboom die in haar
kleren verstrikt is geraakt.
Johanna, dochter van de
rijke familie die het
kuuroord runt, is
gefascineerd door de
drenkelinge en de twee
jonge vrouwen bouwen in
korte tijd een hechte
vriendschap op. Johanna
is eenzaam en
ongelukkig: haar familie
probeert haar uit te
huwelijken aan een man
van wie ze niet houdt.
Naarmate kerst nadert en
iedereen zich op de
voorbereidingen van het
jaarlijkse kerstbal stort,
nemen de twee vrouwen
hun toevlucht tot een oud
gebruik: ze zetten de tak
van de fruitboom in een
karaf water en wensen
met heel hun hart dat hun
grootste verlangen uit zal
komen. Als de tak bloeit
op kerstavond, zal het
geluk hen eindelijk
toelachen. Maar zal de
winterbloesem echt
komen? In de pers ‘Vlot
geschreven
feelgoodroman voor
liefhebbers van
familieverhalen.’ NBD
Biblion ‘Een perfecte
combinatie van historie,
drama, romantiek en
spanning.’ Chicklit.nl
De dokter en ik - Erotisch
kort verhaal Lindhardt og
Ringhof
De Sterren van Mithra:
legendarische diamanten,

symbool voor kennis,
liefde en barmhartigheid en macht. En nu zijn ze
onbedoeld in het bezit
van drie
hartsvriendinnen...
Jonkvrouw in nood Ze
herinnert zich niets meer,
zelfs niet wie ze is. Maar
als ze een tas met geld,
een revolver en een grote
diamant bij zich blijkt te
hebben, begrijpt Bailey
James wel dat ze ﬂink in
de problemen zit. En dat
alleen een professional
haar daaruit kan helpen.
Privédetective Cade Parris
gelooft zijn ogen niet
wanneer Bailey bij hem
aanklopt. Dit is de vrouw
op wie hij al zijn hele
leven wacht! Helaas is het
te riskant om toe te geven
aan de
aantrekkingskracht tussen
hen zolang hij niet weet
wat ze misschien op haar
geweten heeft... Wilde
avonturen Jack Dakota
kan met elke situatie
omgaan - denkt hij. Toch
is het inrekenen van de
mooie M.J. O’Leary een
stuk lastiger dan hij had
verwacht. Niet alleen
omdat ze allebei in de val
gelokt blijken te zijn door
een gevaarlijke crimineel,
maar ook omdat M.J. hem
in alles tegenwerkt!
Ondertussen probeert M.J.
te ontrafelen hoe ze in
deze bizarre situatie is
beland. Zij, een gewone
pubeigenaar, op de vlucht

met een ruige
premiejager! Heeft die
diamant die ze van een
vriendin heeft gekregen
hier soms iets mee te
maken?
Een dans met zijn
drieën - erotisch
verhaal Z&K
Susan van Eyck werd voor
haar debuutroman ‘Mijn
beeld van jou’ geroemd
als ‘de Nederlandse Jojo
Moyes’. In haar tweede
roman ‘Stuk van jou’
maakt ze die
verwachtingen opnieuw
waar. Emma is 33 en voelt
dat haar leven stilstaat.
Sinds het overlijden van
haar grote liefde Boris,
twee jaar eerder, merkt ze
dat ze het verleden niet
los kan laten. Gelukkig
heeft ze steun van Alice,
haar beste vriendin, en
van Wout, die Boris’ beste
vriend was. Als Wout
onverwacht de kans krijgt
een tijd in Engeland te
gaan wonen en Emma
meevraagt, besluit ze in
een opwelling ja te
zeggen. Misschien is een
andere omgeving net wat
ze nodig heeft. Als Emma
in Engeland een nieuwe
liefde ontdekt, heeft ze
het daar heel moeilijk
mee – het voelt alsof ze
Boris verraadt. Maar net
als Emma tot het besef
komt dat ze haar verleden
niet haar toekomst kan
laten bepalen, gebeurt er
iets waardoor ze
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misschien helemaal geen
keuzes meer heeft... ‘De
lezers werden ontroerd, er
werden tranen
weggepinkt. Wat zijn we
trots dat een Nederlandse
auteur op deze manier
weet te debuteren!’
Juryrapport Hebban
Feelgood Clubprijs ‘Van
Eyck weet zware thema’s
licht te verwoorden.
Aangrijpend, ontroerend
en knap geschreven.’ NBD
Biblion
Polyamorie in Parijs erotisch verhaal
Hartwick Publishing
‘Veronique is zo dicht
naar ons toe gegleden dat
het moeilijk is om haar
hielen nog op de auto te
houden. Ik til een van
haar benen op en leg haar
laars op mijn schouder.
Mounir begrijpt het
onmiddellijk en pakt het
andere been beet. Daar
ligt ze voor ons, trillend
en sidderend met haar
benen wijd open, en ze
raakt zichzelf aan en mijn
partner. Alleen van deze
aanblik al zou ik kunnen
komen.’ In dit heftige
erotische korte verhaal
ontmoeten Patrick en
Mounir, twee
politiecadetten, de
graﬃtikunstenares
Veronique. De opwinding
is er direct en gaat alles
te boven. De nog wat
onschuldige Patrick volgt
zijn verlangen blindelings
en ze ervaren allemaal

dingen waar ze alleen nog
maar van hebben
gedroomd. Het
experiment eindigt in
extase. Vanessa Salt is
een pseudoniem. Vanessa
vindt inspiratie voor haar
verhalen tijdens haar vele
reizen, waar warme
erotische locaties haar
erotische fantasieën
koesteren. Vol humor
schrijft ze over de passie
die kan opduiken in
situaties waar je dat niet
verwacht.
Levenslang Sophie Love
'Onbereikbaar' is het
ijzersterke tweede deel
van de populaire Flight &
Glory-serie van Rebecca
Yarros. 'Onbereikbaar' van
Rebecca Yarros, het
tweede deel van de Flight
& Glory-serie, is het
verhaal van twee jonge
mensen die zich diep
vanbinnen aan elkaar
willen geven, maar die
allebei iets op hun hart
hebben liggen wat ze
daarvan weerhoudt. Voor
Paisley is duidelijk dat
Jagger niets voor haar kan
zijn. Hij is ruig, onstuimig,
en dat kan haar hart niet
aan. Letterlijk niet, want
ze heeft een ernstige
hartaandoening en ze kan
extra hartkloppingen niet
gebruiken. Maar die geeft
Jagger haar wel degelijk...
Rebecca Yarros schreef
met 'Onbereikbaar' een
levensechte en liefdevolle
New Adult. 'Onbereikbaar'
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is het tweede boek van
Yarros' Flight & Gloryserie, na het lovend
ontvangen eerste deel
'Onverminderd'.
Spuiten Deel 1 - erotisch
verhaal De Fontein
Romans & Spanning
"Hij kust haar, eerst teder,
dan trekt hij aan haar
haren zodat haar kin
omhoog gedwongen
wordt. Ze kijkt naar hem
en hij naar haar. Dan kust
hij haar opnieuw,
hongeriger deze keer. Met
zijn vrije hand laat hij zijn
vingers onder haar rok
vanaf haar
rechterknieschijf omhoog
glijden. Ze siddert in zijn
armen, maar hij houdt
haar stevig vast, ze kan
nergens heen." Het
seksleven van James en
Andrea is saai en
voorspelbaar. Ze dromen
allebei van spanning en
genot, maar ze hebben
hun fantasieën nooit
hardop geuit. Wanneer ze
op vakantie in Parijs
besluiten om een open
relatie te hebben, beleven
ze voor de eerste keer
hun seksuele fantasieën
met volslagen
vreemdelingen. Al snel
blijkt dat dat wat ze van
elkaar dachten niet
helemaal klopt. Hoe goed
ken je iemand na elf jaar?
Lisa Vild is een
pseudoniem voor een
Zweedse schrijfster van
erotische novelles. In haar
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novelles verkent ze
gevoelige, maar
prikkelende onderwerpen.
Lisa vindt dat seks voor
iedereen zou moeten zijn
en wil met haar novelles
het imago van seks
normaliseren en
nuanceren. Of zij haar
verhalen zelf ervaren
heeft laten wij echter in
het midden.
Automotive News
Amsterdam University
Press
Een biograﬁe van de
markante theoloog C.

Graaﬂand (1928-2004).
‘Tegendraads
gereformeerd’ is een
passende titel voor de
biograﬁe van de geliefde
theoloog C. Graaﬂand,
inspirator van de
gereformeerde gezindte.
Prof. dr. C. Graaﬂand werd
in 1928 geboren in een
piëtistisch-gereformeerd
gezin. Na zijn
predikantschap in Ameide
en Tienhoven, Woerden,
Veenendaal en
Amsterdam, was hij van

1972-1993 bijzonder
hoogleraar aan de
Universiteit van Utrecht in
de Gereformeerde
Godgeleerdheid vanwege
de Gereformeerde Bond.
Hij groeide uit tot een
spraakmakend en
tegendraads theoloog. Hij
was soms kritisch op de
gereformeerde traditie.
Toch is Graaﬂand zijn
leven lang overtuigd
gereformeerd gebleven.
Deze biograﬁe toont zijn
existentiële gerichtheid
op het Woord.
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