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‘…omdat iets wat in de jeugd gebeurd
is, dikwijls het gevolg is van een
voorval op oudere leeftijd.’
– Marten Toonder

Als mijn
geheugen me
niet bedriegt
Als mijn geheugen me niet
bedriegt | Douwe Draaisma
| € 19,95 | isbn 978 90 6554
043 0 | nur 770 | 176
bladzijden | gebonden met
stofomslag | geïllustreerd
|vormgeving Rudo
Hartman | verschijnt 21
september 2016

WAT DOET HET met je herinneringen als je
pas op oudere leeftijd te horen krijgt dat je
een andere biologische vader hebt dan je
altijd dacht? Wat gebeurt er in je geheugen
als aan het licht komt dat je bent bedrogen
door een geliefde en het tot je doordringt
dat het bedrog al een tijd gaande is? Wat
verandert er in je herinneringen aan een
vriend of een dierbare als later blijkt dat
deze een ernstig delict heeft gepleegd?
Sommige ervaringen zijn zo ingrijpend dat
ze je niet alleen een andere toekomst geven,
maar ook een ander verleden. Wat je pas op
latere leeftijd begrijpt of te weten komt kan
een levensverhaal van het ene moment op
het andere van gedaante laten veranderen,
als een kussen dat een stomp krijgt om het
een passende vorm te geven.
Wat heeft al dat herschrijven en herzien te
betekenen voor de betrouwbaarheid van
onze herinneringen? En gáát het wel om die
betrouwbaarheid? Kunnen herinneringen
elkaar op verschillende momenten in je
leven tegenspreken en toch beide waar zijn?

‘Zijn wij andere mensen als wij ouder worden? Kloppen onze
herinneringen? Waarom geven wij op dezelfde vraag over ons
verleden dertig jaar later een ander antwoord? Geheugen,
herinnering, dwaalwegen in het labyrint van de tijd, in dit
doolhof is het goed een zo wijze en briljante gids te hebben als
Douwe Draaisma, die zin en onzin weet te scheiden in een
boek dat iedereen vroeger of later aangaat, en daarbij, door

Waarom het leven
sneller gaat als je
ouder wordt
Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt | Douwe
Draaisma |€ 25,00 | isbn 978 90 6554 100 0 | nur 770 | 288
bladzijden | gebonden met stofomslag | geïllustreerd |
vormgeving Rudo Hartman | 14de druk | verschenen

‘One finishes the book with a heightened
awareness of the complexity and the
fickleness of human memory, and a
genuine sense of pleasure at having

de vele gevallen en voorbeelden die hij aanhaalt, ook nog
spannend, en soms ontroerend is om te lezen.

encountered such a subtle, entertaining
and illuminating guide to the territory.’
– Andrew Scull

Weten en schrijven zo kunnen combineren is niet ieder
gegeven.’ – Cees Nooteboom

‘I know of no better thinker and writer on

DOUWE DRAAISMA

the wonders of human memory than
Douwe Draaisma. He wrote a book that is
so awesome and beautiful and fun and
smart: Why Life Speeds Up as You Get
Older.’ – Joshua Foer

Douwe Draaisma (1953) is als hoogleraar
geschiedenis van de psychologie
verbonden aan de Universiteit van
Groningen. Hij is de auteur van De
metaforenmachine. Een geschiedenis
van het geheugen (1995), waarmee hij de
bakens uitzette voor zijn onderzoek naar
de werking en geschiedenis van het
geheugen, van Waarom het leven sneller
gaat als je ouder wordt. Over het
autobiografische geheugen (2001), dat in
vijfentwintig talen is vertaald en zowel
literaire als wetenschappelijke
onderscheidingen in Nederland en het
buitenland verwierf, van Ontregelde
geesten. Ziektegeschiedenissen (2006),
een reeks aangrijpende
gevalsbeschrijvingen van psychiaters en
patiënten, van De heimweefabriek.
Geheugen, tijd en ouderdom (2008),
waarin hij het reilen en feilen van het
ouder wordende geheugen met
compassie beschrijft, van het
Vergeetboek (2010), een schitterende
cartografie van ongezochte en verloren
herinneringen, en van De dromenwever
(2013), een lucide betoog over het
ongeremde nachtleven van onze
verlangens, angsten en herinneringen.
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Een kleine geschiedenis van verval | Emil
Cioran | vertaald door Pieter Appels | € 18,50
| isbn 978 90 6554 580 0 | nur 320 / 730 | 208
bladzijden | paperback | vormgeving Rudo
Hartman | verschijnt 11 november 2016

De
onheilige
mysticus

CIORAN

Bestaan als verleiding | Emil Cioran |
vertaald door Maarten van Buuren | € 18,50
| isbn 978 90 6554 481 0 | nur 320 / 730 | 256
bladzijden | paperback | derde druk |
vormgeving Rudo Hartman | verschijnt 11
november 2016

DE ONHEILIGE MYSTICUS Emil Cioran (*1911) is
geboren in een dorpje in Transsylvanië,
Roemenië, als zoon van een Russisch-orthodoxe
pope. In 1933 gaat hij in Berlijn filosofie studeren.
In 1934 publiceert hij zijn eerste boek, Op de
toppen van de wanhoop, in 1937 gevolgd door
Over tranen en heiligen. In 1937 vertrekt hij naar
Parijs om er aan een proefschrift over Bergson te
werken. Bestaan als verleiding (La Tentation
d’exister) uit 1956 is Ciorans lievelingsboek; zijn
Kleine geschiedenis van verval (Précis de
Décomposition) uit 1949 zijn beste. Als
pessimistisch existentialist schrijft hij even
strijdlustig als scherpzinnig, zijn mystieke
beschouwelijkheid is opstandig en tegendraads,
zijn essayistiek vinnig en prikkelend. Maarten
van Buuren (*1948) en Pieter Appels (*1981) zijn
vertalers die Cioran’s apodictische en
weerbarstige toon in stijl hebben vertaald.

Monument
Ricordi
Ricordi : pleidooien voor discretie en prudentie |
Francesco Guicciardini | vertaald, toegelicht en
van aantekeningen voorzien door Piet
Rademakers | € 20,00 | isbn 978 90 6554 775 0 | nur
320 / 730 | 96 bladzijden | paperback | Hvik serie |
vormgeving Gerard Hadders | verschijnt 18
november 2016

‘Frances Guicciardine,
a wise writer of history’
– Francis Bacon

DE FLORENTIJNSE JURIST EN historicus,
diplomaat en politiek adviseur Francesco
Guicciardini (*1483) stapte na een carrière
als jurist over naar de politiek. De Ricordi
zijn de neerslag van zijn politieke
ervaringen, een catalogus aan
beschouwingen, die hun essentie en belang
ontlenen aan zijn dubbele politieke
betrokkenheid, als denkende deelnemer en
als beschrijver op afstand. Van de
weeromstuit heeft Guicciardini naar de stijl
van zijn filosofie een handleiding
geschreven voor de pragmatische politicus.
Niet een systeem gebouwd, maar zijn
herinneringen verguld. In de loop van zijn
actieve politieke carrière heeft hij zijn ricordi
bijeengegaard als een collectie fragmenten:
overwegingen en maximes, aanbevelingen
en aforismen, soms sarcastisch, vaak
realistisch, ernstig en niet zonder
melancholische inslag, sober helder en
direct geschreven. Op het historisch snijvlak
van burgerlijke emancipatie en
welbegrepen staatsbelang, van nationale
onbestendigheid en burgerlijk eigenbelang,
in onzekere tijden van schuivende burgers,
onmachtige ideologieën en particularisme,
pleit Guicciardini voor gematigdheid en
bedachtzaamheid; en tegelijk voor een
politieke praktijk van slagvaardig realisme,
doortastend op het juiste moment,
improviserend en sturend op de grillen van
het lot. De vertaling van Piet Rademakers
(*1943) is kalm en direct, open en
transparant, zo te benutten als politiek
handboek voor de dagelijkse praktijk van
burger en politicus, een pertinent pleidooi
voor prudentie en discretie.

GUICCIARDINI
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Improvisaties
Improvisaties : De nieuwe politiek van Europa
| Luuk van Middelaar | € 24,50 | isbn 978 90
6554 246 5 | nur 697 / 730 | circa 288
bladzijden | paperback | vormgeving Gerard
Hadders | verschijnt 31 januari 2017

‘Impressive. It diagnoses Europe’s
troubles with realism and clarity. A
discerning, balanced, gracefully written
book, flavoured with the insights of
political science but filled with the meat
of European Union history over six
decades.’
– Tony Barber, Financial Times

AAN DE VOORAVOND VAN het Europese
verkiezingsjaar 2017 als Nederland,
Frankrijk en Duitsland naar de stembus
gaan verschijnt zijn Improvisaties, een
ooggetuige-verslag en analyse van het
ontstaan van een nieuwe Europese politiek.
Miles Davis zei het ooit: ‘I’ll play it first and
tell you what it is later.’ Na tien jaar
improvisaties door Europa’s politieke leiders
is het tijd te vertellen wat er aan het
alomtegenwoordige Europese front gebeurt.
Van Middelaar biedt perspectief, schept
helderheid in over elkaar heen tuimelende
crises, spanningen en conflicten, en zet de
grote lijnen uit. Europa is ontegenzeglijk in
een politiek revolutionaire fase beland,
waar de wereld met verbijstering naar kijkt.
In Improvisaties laat de auteur weergaloos
en met schwung zien hoe politici in Brussel,
Berlijn, Parijs, Londen of Den Haag hun Unie
met horten en stoten instellen op deze
opwindende en opgewonden tijden. Ze
doorzien of overzien zelf niet altijd wat ze
doen, maar in hun daden en woorden krijgt
Europa een nieuwe gestalte. Niet langer
ingesnoerd in de Brusselse regelfabriek is
Europa klaar voor gebeurtenissenpolitiek.
Brexit, Griekse stemmingen, de magnetische
werking van Europa op haar buren, de
wereldpolitieke gebeurtenissen aan haar
grenzen: dit alles vergt kunstig improviseren
in situaties waarvoor geen regels
klaarliggen. Gebeurtenissenpolitiek is nu het
beste antwoord op de onvoorspelbaarheid
van de aanstormende geschiedenis.
Improviseren: op onverwachte uitdagingen
en uit het niets te moeten handelen is geen
schande maar een kwaliteit, die
onmiddellijk vorm geeft aan het heden.
Luuk van Middelaar is er opnieuw in
geslaagd: acht jaar na De passage naar
Europa waarmee hij het Europese podium
bestormde, biedt hij opnieuw een
wervelende geschiedenis van het heden,
die even leerzaam is als onthullend.

LUUK
VAN MIDDELAAR

Luuk van Middelaar bij de presentatie van de Poolse vertaling van Passage naar Europa aan de Poolse voorzitter van
de Europese Raad Donald Tusk in aanwezigheid van zijn voorganger Herman Van Rompuy
De passage naar Europa :
Geschiedenis van een
begin | Luuk van
Middelaar | € 30,00 | isbn
978 90 6554 2366 | nur 697 /
730 | 532 bladzijden |
paperback | vormgeving
Gerard Hadders | 5de druk
| verschenen

‘One of the most cogent thinkers about the EU is
Luuk van Middelaar, a historian educated in
Holland and France, and now based in Brussels.
His articles frequently appear in France, as well
as his native Holland. As a former member of the
cabinet of the Belgian Herman Van Rompuy, the
first president of the European Council, van
Middelaar knows the EU from the inside out.
He sees the problem of Europe mainly as a
political crisis.’
– Ian Buruma, The New York Review of Books

Luuk van Middelaar (*1973) is historicus
en filosoof. Van 2010 tot 2015 was hij
speechwriter en politiek adviseur van de
eerste president van de Europese Raad,
Herman Van Rompuy, en zat hij vooraan
bij de politieke gedaantewisseling van
Europa. Sedert 2015 is Van Middelaar
hoogleraar Grondslagen en praktijk van
de Europese Unie en haar instellingen
aan de Universiteit Leiden, en tevens
hoogleraar Europese studies in Leuven;
de universiteit van Groningen verkoos
hem tot Alumnus van het jaar. Hij is vaste
politiek commentator van NRC
Handelsblad en het Vlaamse De Tijd, en
zijn actuele politieke analyses leest men
in Die Zeit, Le Monde of El Pais. De
Passage naar Europa is in binnen- en
buitenland veelvuldig bekroond en
geëerd, en vertalingen verschijnen in het
Frans, Pools, Duits, Ests, Spaans,
Hongaars, Engels, Chinees, Bulgaars en
Braziliaans. Werken aan geschiedenis is
voor Van Middelaar, zoals hij het zelf op
een podium in Boedapest omschreef, ‘het
verhaal vertellen van de strijd, de strijd
met al haar toevalligheden en
onverwachte wendingen, die
plaatshebben voordat het woord wet
wordt.’
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Woede & Genade | Seneca | vertaald,
ingeleid en van aantekeningen voorzien door
Piet Schrijvers | € 27,50 | isbn 978 90 6554 630 2
| nur 730 / 307 | 256 bladzijden | gebonden |
serie Filosofie & Retorica | vormgeving Rudo
Hartman | verschijnt 31 oktober 2016

SENECA

PIET SCHRIJVERS HEEFT DE laatste jaren twee
monumentale uitgaves verzorgd van het
werk van Seneca, een deel met diens
vrouwentragedies Medea, Phaedra,
Trojaanse vrouwen (2013) en een deel
mannentragedies met Thyestes,
Agamemnon, Oedipus, Hercules (2015). Nu
verschijnt er een separaat deel met de
vertaling van twee van Seneca’s fameuze
essays, die een brug slaan tussen de
tragische en de stoïcijnse Seneca: De ira en
De clementia, over woede en over genade.
Woede, wrok en waanzin : razende emoties
die als een bloedrode draad door Seneca’s
tragedies lopen. Clementie, genade zonder
medelijden: de welberaden strategie van de
adviseur en speechwriter van de keizer.
Lucius Annaeus Seneca (*4 vC) is als auteur
van filosofische brieven en psychologische
traktaten een vermaard pleitbezorger van
stoïcijnse deugden als gelijkmoedigheid,
mildheid en gemoedsrust. Hij staat voor
velen te boek als de filosoof van de
redelijkheid, op wie emoties geen vat
hebben. Maar de tragedies van Seneca
verbeelden het tegengestelde: ze zijn
doortrokken van de politieke werkelijkheid
van het keizerlijke Rome in de eerste eeuw,
en voeren een kolkende poel van
onbeheerste emoties op voor een decor van
een absurde en redeloze wereld. Over
woede is daarom een leerstuk, zoals Over
genade. De filosoof is de politieke raadgever
van keizer Nero. Hoe onberaden emoties te
beheersen en welberaden politiek te
handelen, dat is Seneca’s voorchristelijke
branding van de Romeinse keizerlijke
machthebber. In de literaire en politieke
geschiedenis zijn beide stukken
sleutelessays gebleven. Piet Schrijvers
(*1939) is een Olympische vertaler: Seneca,
Lucretius, Horatius, Vergilius : terecht is hij
bekroond met de Martinus Nijhoff prijs, de
belangrijkste Nederlandse onderscheiding
voor vertalers.

Monument
van mijn
denken
Monument van mijn denken | Isocrates | vertaald,
ingeleid en van aantekeningen voorzien door
Jeroen Bons | € 27,50 | isbn 978 90 6554 577 0 | nur
730 / 680 | 208 bladzijden | gebonden | serie
Filosofie & Retorica | vormgeving Rudo Hartman |
verschijnt 4 november 2016

ISOCRATES

ALS BEKENDSTE ONBEKENDE redenaar leidt
Isocrates (*436 vC) een verscholen naleven.
Hij geniet van oudsher faam, in de woorden
van Cicero als de ‘leermeester van alle
redenaars’. Hij staat model voor
welbespraakte en zorgvuldige
welsprekendheid, zijn nostalgie is historisch,
en zijn pedagogisch program is de
voorloper van de liberal arts. In Monument
van mijn denken geeft Jeroen Bons – en voor
het eerst in het Nederlands – een getrouw
beeld van de weinig gekende Griekse
filosoof. Monument van mijn denken bevat
een keuze uit Isocrates’ politieke
(Areopagiticus, Panegyricus), zijn literaire
(Busiris, Helena), en zijn pedagogische
redevoeringen (Tegen de sofisten,
Panathenaicus, Antidosis, Voor Demonicus).
Isocrates’ school verdedigt en verkondigt het
belang en de levenskracht van de Griekse
cultuur, van Athene in het bijzonder, van
voorvaderlijke wijsheid zoals beschreven in
de literatuur van Homerus, en van de
maakbaarheid van de goede burger en de
beste gemeenschap van burgers. Als in
tijden van verval en onbestendigheid richt
Isocrates zich op oefening, onderwijs en
vorming. Hiertoe ontwierp hij een
opvoedkundig programma, gebaseerd op
de regels van de klassieke retorica, om
jeugdige talenten van dichtbij te begeleiden
en op te leiden tot goede burgers en
verantwoordelijke politici. Filosofie is voor
Isocrates de natuurlijke en beste techniek
voor het leren juist te argumenteren, in
dialoog of in innerlijke overweging.
Isocrates’ ethiek is een praktisch stelsel dat
vorm krijgt in de politieke discussie, en dat
eerder pragmatisch is dan idealistisch als
van zijn tegenstrever Plato.
De opvoedkundige lijn van
overtuigingskracht, de juiste woorden
kiezen, juist handelen op het juiste moment
is voor Isocrates een vanzelfsprekende.
Jeroen Bons (*1960) vertaalt de
taalkunstenaar in stijl, plaatst de
pedagogische en politieke opvattingen van
Isocrates in zijn tijd, schetst de invloed van
Isocrates in het westerse denken en als
voorloper van de artes liberales.
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Kijk waar je loopt! Over stadspaleontologie | Jelle
Reumer | € 24,50 | isbn 978 90 6554 446 9 | nur 922 |
176 bladzijden | paperback | geïllustreerd |
vormgeving Gerard Hadders | verschijnt 18
november 2016

HEEFT JELLE REUMER AL EERDER een
pleidooi gehouden voor de positieve
waardering van stadsnatuur (Wildpark
Rotterdam), in Kijk waar je loopt! vraagt hij
opnieuw om de stedelijke omgeving met
andere, betere ogen te bezien. Bij wijze
van voorstudie op zijn grote werk in
voorbereiding, De canon van
Nederlandse fossielen, vestigt Jelle
Reumer alvast onze aandacht op wat zich
voor onze neus, op straat, in plaveisel,
muren en gebouwen aan schitterende
straatfossielen met het blote oog is waar te
nemen. Nooit geweten dat het fossielen
waren!
Om een begin te maken met de
inventarisatie van de veelsoortigheid van
versteende dieren in Nederland is Jelle
Reumer van Zeeuwse kusten getrokken
naar Groningse urinoirs, kroop hij over
hoogcatharijnse vloeren in Utrecht en
karteerde hij per centimeter kerkmuren in
Maastricht, koralen in Zwolse kloosters en
brachiopoden aan het Amsterdamse
Weteringplantsoen, en dan: oog in oog
met de oester in de muur van de Utrechtse
Dom. De veelkleurige, onverwachte en
verrassende opbrengst van fossiel
Nederland is in kleur gefotografeerd ,
nauwgezet in kaart gebracht en
beschreven naar herkomst, diersoort en
versteningsmoment. Het resultaat: een
handzaam fossilarium, met uitvoerige en
toegemeten fossielhistorische
beschrijvingen van wat u nooit eerder zag
totdat Jelle Reumer u de ogen opende: als
je kijkt waar je loopt zie je het beter.

Kijk
waar je loopt!
JELLE REUMER

De Jurassische
ammoniet
Aulacostephanus uit de
zg. Jura-Marmor,
Treuchtlingen Formatie,
Late Jura, Beieren,
Duitsland. Dit gesteente
is veel verwerkt over de
gehele wereld, in
Nederland vooral als
vloertegels in
winkelcentra uit de
jaren zeventig en
tachtig van de vorige
eeuw.

Jelle Reumer (*1953) is als hoogleraar
vertebratenpaleontologie verbonden aan
de Universiteit Utrecht. Hij is vaste
medewerker van dagblad Trouw, de
tweemaandelijkse Nederlandse
Boekengids, en het KennisCafé, een
wekelijkse productie van De Volkskrant,
KNAW, Nemo Science Museum in De
Amsterdamse Balie. Op het Centraal
Station Utrecht verschijnen dagelijks op
scherm zijn zeer korte natuurberichten
over aankomst en vertrek in het kader
van een samenwerkingsproject met
kunstenaar Marcus Coates. Op
uitnodiging van de vereniging
Natuurmonumenten verblijft Jelle
Reumer in de herfst van 2016 als ‘writer in
nature’ op het Zuidhollandse
natuureiland Tiengemeten.
.
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Poetica
Poetica | Aristoteles | vertaald, ingeleid en van
aantekeningen voorzien door Piet Gerbrandy &
Casper de Jonge | € 25,00 | isbn 978 90 6554 009 6 |
nur 730 / 617 | ca. 160 bladzijden | gebonden met
stofomslag| serie Aristoteles in Nederlandse vertaling
| vormgeving Gerard Hadders | verschijnt 31 januari
2017

DICHTKUNST IS WAAR HET om gaat in de
Poetica van Aristoteles. En met dichtkunst
doelt hij niet enkel op poëzie, maar hij rekent
alle lyriek, epiek, tragedie, komedie en
muziek onder de dichtkunst. De tragedie, de
analyse van haar verschijningsvormen en
bestanddelen, staat centraal in zijn traktaat.
Voor Aristoteles is alle beeldende kunst in
ruimste zin imitatie of representatie, en zo
uitbeelding van de werkelijkheid. De
tragedie beschouwt hij bij uitstek als de
uitbeelding van de menselijke ervaring, en
Aristoteles beschrijft dan ook zowat alle
aspecten die bijdragen tot de kwaliteit van
de tragische uitbeelding. Ze wordt bepaald
door haar doelmatigheid, en dit is het zo
effectief mogelijk oproepen van vrees en
medelijden bij lezer of publiek. Taal en
taalgebruik, en alle bijbehorende
bestanddelen als ritme, melodie, zang of
beweging die de vertolking van een tekst
mee dragen, bepalen of een tragedie
geslaagd is of niet, en of het publiek geraakt
wordt of niet.
Dichter, essayist & vertaler Piet Gerbrandy
(*1958) schetst in een nawoord de
geschiedenis van de Poetica sedert
verschijnen en de verreikende invloed van
Aristoteles’ literaire esthetica.
Graecus, musicus & vertaler Casper de Jonge
(*1977) leidt de Poetica in, en beschrijft aan
de hand van de kernbegrippen waar het
Aristoteles om te doen is, hoe de Poetica zich
verhoudt tot Aristoteles’ Retorica, en of het
traktaat in weerwil van Plato’s
geringschatting van de dichtkunst de
eigentijdse Griekse opvatting van de tragedie
heeft beïnvloed.

ARISTOTELES

OOK IN NEDERLAND IS Aristoteles (*384 vC)
bezig aan een opmerkelijke comeback,
recentelijk trad hij op bij de Hilversumse
Summerschool van de Universiteit van de
Wereld Draait Door, verkleed als Gijs
Scholten van Aschat. Aristoteles’ Retorica is
aan zijn derde druk toe, zijn Ethica aan de
achtste, en ook de Politica zal herdrukt
moeten worden. Het belang van de Griekse
filosoof voor de ontwikkeling van het denken
en voor de geschiedenis van de
wijsbegeerte kan nauwelijks overschat
worden. Zijn werken vormen de oudste ons
bewaard gebleven neerslag van wat
gemakkelijk een alomvattende en
systematische bestudering van de
werkelijkheid genoemd kan worden.
Al evenmin lang geleden is Aristoteles door
de biologen herontdekt, die verpletterd
worden door de rijke inzichten van zijn
biologische onderzoekingen en geschriften.
Wie is die man ? Zonder wonderen te
hebben verricht, over het water gelopen of
de hemelen zelf bezocht te hebben, speelt
Aristoteles met zijn boeken en denkbeelden
sedert de oudheid, de middeleeuwen, de
renaissance en de nieuwe tijd een centrale
rol in de westerse cultuur. Zijn denkbeelden
over literatuur en toneel hebben zoals de
Poetica doet voelen zeggingskracht en
gezag tot op de dag van vandaag.
Een fenomeen.

IN NEDERLANDSE
VERTALING
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EREGASTEN OP DE BUCHMESSE
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In het najaar van 2016 zijn Nederland en
Vlaanderen eregast op de Frankfurter
Buchmesse en dan verschijnen van de
Historische Uitgeverij boeken van drie
auteurs in Duitse vertaling: Luuk van
Middelaar’s Passage naar Europa bij
Suhrkamp Verlag (en tegelijkertijd de
Chinese vertaling), Douwe Draaisma’s Als
mijn geheugen me niet bedriegt bij
Galiani Berlin, en Hadewijch’s Liederen bij
De Gruyter Verlag (tegelijkertijd de
Hongaarse vertaling).

‘Luuk van Middelaar has produced a
superb, eloquent study of the European
Union that is essential reading for anyone
endeavouring to fathom how the EU’s
labyrinthine structures and convoluted
politics have, despite all appearances,
permitted it to develop into a positive force.
With empirical precision and conceptual
sophistication, he subtly entwines the
interplay between personalities, institutions
and imponderable “events”. The result is a
gripping historical narrative interlacing
politics and law woven into a
Bildungsroman. Everyone interested in
Europe owes Luuk van Middelaar thanks for
a lucid and penetrating study that enriches
our understanding and provokes intelligent
response. If you read just one book on the EU
this should be it.’
— Allan Janik, Vienna Review

‘The Passage to Europe erzählt die
atemberaubende Geschichte eines
Kontinents, der innerhalb weniger
Jahrzehnte eine neue innere Logik der
Zusammenarbeit schuf. Dabei ist der Band
keine der üblichen chronologischen
Zeitreisen oder institutionellen Wegweiser. Es
geht dem Autor um die Frage nach
Triebkräften, Interessen, Konflikten,
Persönlichkeiten, Wählern und inneren
Widersprüchen auf dem Weg nach Europa.
Und immer wieder fragt er nach den
entscheidenden Momenten, den
„Wegmarken“, an Denen die europäische
Zusammenarbeit plötzlich und dauerhaft
auf eine neue Stufe gehoben wird – beim
Übergang zu Mehrheitsentscheidungen
etwa.’
— Almut Möller, Internationale Politik
Voor meer informatie, zie ook :
www.passage-to-europe.eu

LUUK VAN MIDDELAAR
& HADEWIJCH
& DOUWE DRAAISMA

‘Draaisma is a lively and skilled writer,
sensitive to nuance, irony, and context.’
— Andrew Scull, Times Literary Supplement
‘Historian of psychology Douwe Draaisma
knows well how to weave science, history
and literature into irresistible tales.
Forgetting, his collection of essays around
the theme of memory, is — like his successful
Nostalgia Factory — hard to put down.’
— Alison Abbott, Nature
‘Douwe Draaisma, a historian of psychology
has a rare gift for discovering buried
archives that cast new light on even familiar
accounts of key episodes in the discipline’s
often troubled past. His past books,
including The Nostalgia Factory and Why
Life Speeds Up As You Get Older, have
developed what has become a well-honed
method: a set of linked essays around his
major theme, each focusing on an
individual researcher or a particular
pathology.’
– Steven Rose, The Lancet
Voor meer informatie, zie ook :
www.douwedraaisma.nl

‘In the landscape of late medieval
mysticism, Hadewijch stands apart as a
compellingly difficult yet sovereign figure.
This publication of the Liederen – an
imposing compendium of some of the most
moving mystical lyrics of the Middle Ages –
makes Hadewijch accessible not only to
scholars of religion, literature and
musicology but also to a wider lay public as
well, above all, through the animation of the
accompanying audio recordings. Beautifully
presented, the book represents a
remarkable accomplishment.’
— Hildegard Elisabeth Keller
‘Hadewijch of Antwerp is among the most
remarkable mystics of the Middle Ages, not
only for the profundity of her teaching, but
also because of her virtuosity and range as
a writer both in prose and in poetry. Her
Liederen are among the high points of
mystical poetry, comparable to the poems of
John of the Cross. This new edition of these
moving courtly lyrics makes the music for
many of them available for the first time.
Hadewijch's Liederen is a major contribution
to the literature of mysticism.’
— Bernard McGinn
Voor meer informatie, zie ook :
https://www.uantwerpen.be/en/rg/ruusbroec-i
nstitute/ruusbroec-institute-library/ruusbroec
-library-online-sources/ruusbroec-institute-h
adewijch-online/
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