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Eventually, you will extremely discover a extra experience and completion by spending more cash. yet when? attain you recognize that you require to acquire those all needs when having
significantly cash? Why dont you try to acquire something basic in the beginning? Thats something that will guide you to understand even more as regards the globe, experience, some places, in
the manner of history, amusement, and a lot more?
It is your very own period to put it on reviewing habit. accompanied by guides you could enjoy now is Strepen Aan De Hemel G L Durlacher below.

Monte Carlo Peter Terrin 2017-05-04 It is the Monaco Grand Prix in May 1968. Jack Preston, a
mechanic for Team Sutton, is making the final checks on his car as the beau monde mingles with
the drivers under the eyes of the world's press and the galleries of spectators. DeeDee, a starlet
of great beauty, seems to be walking towards him, or perhaps towards the royal box. Without
warning a fireball rips across the starting grid. Preston will always bear the scars as a
consequence of his unthinking heroism, his saving the life and the beauty of the girl, but details
of the accident remain vague - no photographs capturing the moment have come to light. Weeks
later, Preston emerges from hospital and goes home to his wife in a remote English village from
which the drab atmosphere of the 1950s has yet to recede. There, as he slowly recovers, he
awaits word from his employers and some sign of DeeDee's gratitude, an acknowledgment that it
was he who saved her life. This is an unsettlingly beautiful story of obsession by an
acknowledged master of classical restraint. Translated from the Dutch by David Doherty
Het valse gewicht Joseph Roth 2022-07-05 Anselm Eibenschütz verlaat na twaalf jaar
plichtsgetrouwe dienst het leger en neemt als ijkmeester zijn intrek in een stadje aan de
Oostenrijks- Russische grens van de Habsburgse monarchie. Met zijn diepgewortelde ontzag
voor de wet en zijn eenvoudige soldatenmoraal bereidt Eibenschütz zich voor om de orde te
handhaven. Maar het grensgebied waarin hij zich bevindt, is een duistere, ‘giftige’ omgeving,
waar de wetten van de staat niet lijken te gelden.
De gids 1837
G. L. Durlacher, Drenkeling, Quarantaine Elianne Muller 1995 Inleidende informatie over de
Nederlandse schrijver (1928-1996) en zijn werk.
Strepen aan de hemel G.L. Durlacher 2021-07-01 Pas veertig jaar nadat Gerhard Durlacher in
mei 1945 bevrijd werd door de Russen, kon hij spreken over de verschrikkingen die hij had
meegemaakt. In een indrukwekkend literair oeuvre doet hij verslag van de toenemende
antisemitische dreiging tijdens zijn kinderjaren in Duitsland, de vlucht van het gezin naar
Nederland, zijn jaren in Westerbork en de deportatie in mei 1944 naar Auschwitz-Birkenau. Hij
is zestien als hij een jaar later wordt bevrijd uit kamp Schotterwerk, Groß-Rosen; zeventien als
hij in Nederland aankomt, waar niemand op hem wacht. Geschreven in een haast nuchtere stijl,
is Durlachers literaire nalatenschap een monument tegen het vergeten. Arnon Grunberg
verzorgde het voorwoord bij deze verzameling van Durlachers verhalen.
Auschwitz and the Allies Martin Gilbert 2015-08-17 A thorough analysis of Allied actions after
learning about the horrors of Nazi concentration camps—includes survivors’ firsthand accounts.
Why did they wait so long? Among the myriad questions of what the Allies could have done
differently in World War II, understanding why it took them so long to respond to the horrors of
the Nazi concentration camps—specifically Auschwitz—remains vital today. In Auschwitz and the
Allies, Martin Gilbert presents a comprehensive look into the series of decisions that helped
shape this particular course of the war, and the fate of millions of people, through his eminent
blend of exhaustive devotion to the facts and accessible, graceful writing. Featuring twenty maps
prepared specifically for this history and thirty-four photographs, along with firsthand accounts
by escaped Auschwitz prisoners, Gilbert reconstructs the span of time between Allied awareness
and definitive action in the face of overwhelming evidence of Nazi atrocities. “An unforgettable
contribution to the history of the last war.” —Jewish Chronicle
Marcel Erwin Mortier 2015-05-05 Written from the point of view of a ten-year-old boy who lives
with his grandmother, Marcel is a striking debut novel describing the vivid history of a family in
a Flemish village. The mysterious death of Marcel, the family favourite, has always haunted the
young boy. With the help of his schoolteacher, he starts to discover the secrets of Marcel’s
‘black’ past. The story of his death on the Eastern Front for the sake of Flanders, and the shame
this brought upon his family gradually become clear. Erwin Mortier unravels this shameful
family past in an unusually sensitive and evocative manner.
The Convert Stefan Hertmans 2020-02-04 Finalist for the 2020 National Jewish Book Awards In
this dazzling work of historical fiction, the Man Booker International–long-listed author of War
and Turpentine reconstructs the tragic story of a medieval noblewoman who leaves her home
and family for the love of a Jewish boy. In eleventh-century France, Vigdis Adelaïs, a young
woman from a prosperous Christian family, falls in love with David Todros, a rabbi’s son and
yeshiva student. To be together, the couple must flee their city, and Vigdis must renounce her
life of privilege and comfort. Pursued by her father’s knights and in constant danger of betrayal,
the lovers embark on a dangerous journey to the south of France, only to find their brief
happiness destroyed by the vicious wave of anti-Semitism sweeping through Europe with the
onset of the First Crusade. What begins as a story of forbidden love evolves into a globe-trotting
trek spanning continents, as Vigdis undertakes an epic journey to Cairo and back, enduring the
unimaginable in hopes of finding her lost children. Based on two fragments from the Cairo
Genizah—a repository of more than three hundred thousand manuscripts and documents stored
in the upper chamber of a synagogue in Old Cairo—Stefan Hertmans has pieced together a
remarkable work of imagination, re-creating the tragic story of two star-crossed lovers whose
steps he retraces almost a millennium later. Blending fact and fiction, and with immense
imagination and stylistic ingenuity, Hertmans painstakingly depicts Vigdis’s terrible trials,
bringing the Middle Ages to life and illuminating a chaotic world of love and hate.
Woordeloos tot Verhaal Hans Ester 2012-10-01 Woordeloos tot verhaal' is in menig opzicht een
baanbrekend werk. Het brengt 24 onderzoekers uit verschillende disciplines bij elkaar om vanuit
een scala van perspectieven helderheid te verschaffen over het trauma als centraal gegeven in
de menselijke samenleving. Nieuw is tevens de samenwerking tussen Afrikaanstalige en
Nederlandstalige auteurs. Zij hebben elkaar gevonden vanuit een gemeenschappelijke
belangstelling en werden gestimuleerd door de verwantschap tussen hun talen.
Uitgelezen 15 1974 Vanuit protestants christelijk standpunt wordt informatie verschaft over
het werk van de Nederlandse en Vlaamse auteurs uit de 20e eeuw.
Tempest-tost Peter Isaac Rose 1997 In a collection of essays, a sociologist offers a critical
analysis of U.S. policies affecting immigration, race, and foreign refugees, focusing on the efforts
of Vietnamese, Cambodians, and Laotians to settle in the U.S. after the Vietnam conflict. UP.
Reappraising the History of the Jews in the Netherlands J.C.H. Blom 2021-09-15 The two
decades since the last authoritative general history of Dutch Jews was published have seen such
substantial developments in historical understanding that new assessment has become an
imperative. This volume offers an indispensable survey from a contemporary viewpoint that
reflects the new preoccupations of European historiography and allows the history of Dutch
Jewry to be more integrated with that of other European Jewish histories. Historians from both
older and newer generations shed significant light on all eras, providing fresh detail that reflects
changed emphases and perspectives. In addition to such traditional subjects as the Jewish
community’s relationship with the wider society and its internal structure, its leaders, and its
international affiliations, new topics explored include the socio-economic aspects of Dutch Jewish
life seen in the context of the integration of minorities more widely; a reassessment of the
Holocaust years and consideration of the place of Holocaust memorialization in community life;
and the impact of multiculturalist currents on Jews and Jewish politics. Memory studies, diaspora
studies, postcolonial studies, and digital humanities all play their part in providing the fullest
possible picture. This wide-ranging scholarship is complemented by a generous plate section
with eighty fully captioned colour illustrations.
De rebellie Joseph Roth 2016-01-07 Een Oostenrijkse oorlogsinvalide mag na 1918 met een
draaiorgeltje rondlopen en trouwt een weduwe. Zijn geluk lijkt compleet. Tot hij buiten zijn
schuld ruzie krijgt met een deftige trampassagier, de conducteur en een erbij geroepen agent.
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Hij belandt voor 6 weken achter de tralies en zijn wereld stort in. Hij leeft nog een tijdje dank zij
een maatschappelijke profiteur die hij altijd veracht heeft. Het is een simpel gegeven dat aan
Kafka doet denken: de eenvoudige burger die het aflegt tegen het anonieme, allesoverheersende
gezag. Maar de stijl is door en door Roth. In een bijna Biedermeierachtige stijl keuvelt hij het
drama bij elkaar. De karaktertekeningen zijn vlijmscherp en men voelt bijna lijfelijk hoe Roths
personages denken en leven.
Drowning G. L. Durlacher 1993 Offers a childhood memoir of life growing up in the twilight of
the Weimar Republic, in an account permeated with a looming sense of impending catastrophe
Stripes in the Sky G. L. Durlacher 1991 The author recounts his experiences at the Auschwitz
prison camp and shares his need to understand how soon the rest of the world knew about the
camps and why nothing was done sooner
The History of the Jews in the Netherlands J.C.H. Blom 2001-12-01 This history of the Jews of the
Netherlands and the role they have played in Dutch society was originally published in Dutch
and widely acclaimed for the breadth of its coverage. It covers both the internal evolution of the
Jewish community and its social, cultural, and economic interaction with the wider population.
From the first Jewish settlements in the medieval duchies of Gelderland, Brabant, and Limburg
to the Jewish community of today, the interaction between Dutch Jews and Dutch Christians has
mostly been one of fruitful collaboration which only the period of German occupation from 1940
to 1945 was seriously able to disrupt. The contribution that Dutch Jews have made, and continue
to make, to cultural life, to the economy, and to science is recognized as being of central
importance to the Netherlands as a whole. The ten eminent scholars contributing to this book
each describe Jewish life in a particular period, from the Middle Ages to the present. In doing so
they consider the strains caused within the Jewish community by the effort to play a full part in
Dutch society while maintaining Jewish culture, setting the discussion in the context of trends
and tensions within Dutch society in the period in question. The circumstances of the Jews under
German occupation and in the immediate post-war period are also discussed. The History of the
Jews in the Netherlands is a definitive, indispensable work for the study of both European Jewish
and Dutch history. CONTRIBUTORS J. C. H. Blom, F. Chaya Brasz, Joel J. Cahen, Renate G. FuksMansfeld, Jonathan I. Israel, Yosef Kaplan, Peter Romijn, Ivo Schöffer, B. M. J. Speet, Daniel M.
Swetschinski
Abdullah's Feet Hafid Bouazza 2000 Based on the author's memories of a 'happy village with its
own idiot and mosque' in Morocco, these surreal, interlinked stories depict a dreamlike world of
spiritual and sexual awakening. The heady imagination of a young boy - peopled by veiled
women, suggestive vegetables, malevolent djinns and dismembered war heroes - is set against
his cosmopolitan adulthood in Amsterdam, where the prodigal son discovers he can never
entirely leave his past behind him.
The Search G. L. Durlacher 1998 Gerhard Durlacher was stunned to discover that he was not the
only survivor who was assigned to Auschwitz-Birkenau in 1944. The Search follows his quest to
find his fellow survivors and ends with a reunion of the Birkenau boys in Israel in 1990.
Het rood en het zwart Stendhal 2016-04-01 Bloed en rouw, leger en kerk, leven en dood:
Stendhal vat alles samen in de titel van zijn grootste meesterwerk. De held weet zich met groot
talent en nog grotere eerzucht vanuit een nederige positie op te werken in een tussen republiek
en koninkrijk weifelend Frankrijk; de liefde van twee invloedrijke vrouwen kan zijn val niet
voorkomen.
Walter Pieterse Multatuli 1904
Een jaar in scherven Koos van Zomeren 2012-03-30 Wie zijn wij? Hoe zijn wij geworden wie we
zijn? Met grimmige opgewektheid, speels en ernstig tegelijk, probeert Koos van Zomeren iets te
zeggen over zijn ongrijpbare herinneringen, over de raadsels van onze existentie. In Een jaar in
scherven leidde dit proces van onderzoek en zelfonderzoek eind jaren tachtig tot een hoogtepunt
in zijn werk. Het boek, dat oorspronkelijk als 150ste deel in de reeks Privé-domein verscheen,
zou een van zijn meest gerenommeerde worden. Het is grotendeels de neerslag van het journaal
dat Van Zomeren in 1987 bijhield, met talloze extra's: autobiografische verhalen, herinneringen,
natuurreportages, rechtbankverslagen en interviews met Van Zomerens vader en met zijn
voormalige kameraden uit de Socialistiese Partij. Het geheel biedt meer dan een dagboek. Het is
een imposant mozaïek, waarin de grote en kleine dingen van alledag voortdurend overvloeien in
droomprotocollen en herinneringen die de kern van Van Zomerens leven en schrijverschap
steeds nauwer omcirkelen. Daarbij is hij in vele gedaanten aanwezig: als natuurliefhebber, als
milde spotter en wrevelige moralist, als lyricus en voortreffelijk aforist. Een jaar in scherven
vormt met Nog in morgens gemeten een tweeluik onder de noemer (Nieuw) Herwijns dagboek.
District and Circle Seamus Heaney 2014-01-13 Seamus Heaney's new collection starts "In an
age of bare hands and cast iron" and ends as "The automatic lock / clunks shut" in the eerie new
conditions of a menaced twenty-first century. In their haunted, almost visionary clarity, the
poems assay the weight and worth of what has been held in the hand and in the memory. Images
out of a childhood spent safe from the horrors of World War II – railway sleepers, a
sledgehammer, the "heavyweight / Silence" of "Cattle out in rain" – are colored by a strongly
contemporary sense that "Anything can happen," and other images from the dangerous present –
a journey on the Underground, a melting glacier – are fraught with this same anxiety. But
District and Circle, which includes a number of prose poems and translations, offers resistance
as the poet gathers his staying powers and stands his ground in the hiding places of love and
excited language. In a sequence like "The Tollund Man in Springtime" and in several poems
which "do the rounds of the district" – its known roads and rivers and trees, its familiar and
unfamiliar ghosts – the gravity of memorial is transformed into the grace of recollection. With
more relish and conviction than ever, Seamus Heaney maintains his trust in the obduracy of
workaday realities and the mystery of everyday renewals. District and Circle is the winner of the
2007 Poetry Now award and the 2006 T.S. Eliot Prize for Poetry.
Strepen aan de hemel en andere verhalen / druk 1 Gerhard Leopold Durlacher 2015-04-11
Autobiografisch getinte verhalen over de belevenissen van de auteur in de periode rond en
tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Strepen aan de hemel G. L. Durlacher 1985 Vier verhalen waarin de schrijver vertelt hoe hij
als joodse jongen in de jaren '30 in Nederland komt, in 1942 wordt gearresteerd en tenslotte als
enige van zijn familie Auschwitz overleeft.
The Routledge Encyclopedia of Jewish Writers of the Twentieth Century Sorrel Kerbel
2004-11-23 Now available in paperback for the first time, Jewish Writers of the Twentieth
Century is both a comprehensive reference resource and a springboard for further study. This
volume: examines canonical Jewish writers, less well-known authors of Yiddish and Hebrew, and
emerging Israeli writers includes entries on figures as diverse as Marcel Proust, Franz Kafka,
Tristan Tzara, Eugene Ionesco, Harold Pinter, Tom Stoppard, Arthur Miller, Saul Bellow, Nadine
Gordimer, and Woody Allen contains introductory essays on Jewish-American writing, Holocaust
literature and memoirs, Yiddish writing, and Anglo-Jewish literature provides a chronology of
twentieth-century Jewish writers. Compiled by expert contributors, this book contains over 330
entries on individual authors, each consisting of a biography, a list of selected publications, a
scholarly essay on their work and suggestions for further reading.
Vrijdag? Dit moet cultuur zijn! Hugo Brandt Corstius 2013-03-11 Piet Grijs: `Jonge
Nederlanders weten niet beter, maar toch is het een godswonder: elke vrijdag, lente, zomer,
winter en herfst, geeft de Volkskrant en geeft ook NRC Handelsblad een heel cultureel
bijvoegsel aan de krant mee. Voor niks. Terwijl je de krant als je hem uit hebt weggooit, zou je
die kunstsupplementen wel willen bewaren. Gelukkig verzamelen de stukkenschrijvers hun beste
artikelen vaak in een boekje. Dat heb ik op veler verzoek haast ik mij daar op veler verzoek aan
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toe te voegen nu ook gedaan. Achttien stukjes uit CS van NRC /emHandelsblad/em en achttien
uit de Kunstbijlage van de Volkskrant. Leest Aad Nuis de boeken die hij recenseert? Is het goed
dat de brieven van Toergenjev twee keer vertaald worden? Wat is het geheim van het geheim?
Heeft Willem Frederik Hermans gelijk inzake Multatuli of ik? Ik heb de drie dozijn stukjes in zes
afdelingen geplaatst: een over kunst in het algemeen [waarom komt er steeds meer van?], een
over rijmkunst [waarom dicht Kees Stip?], een over verhaalkunst [waarom ben ik verliefd op
Charlotte Mutsaers?], een over Multatuli [met een historische lezing die ik in Jakarta hield], een
over non-fictie [Hofstadter, Karel van het Reve, Oltmans], en een over woordenboeken. Ik heb al
die stukken met belangstelling gelezen, terwijl ik ze toch zelf geschreven had. Daarom denk ik
dat u ze ook graag zult lezen.
Rechts en links Joseph Roth 2022-07-05 Terug in Berlijn komt oorlogsveteraan Paul Berheim
erachter dat hij het bankimperium van zijn pas overleden vader heeft geërfd. Overvallen door de
continu omhoogschietende inflatie en ontzet door de dweperij van zijn broer met de
bruinhemden, wendt Berheim zich tot een buitenstaander, een woekerhandel drijvende
Russische vluchteling wiens adviezen afwisselend winstgevend en rampzalig blijken.
The Bariatric Bible CAROL. BOWEN BALL 2019-04-30 This comprehensive guide offers advice
on the types of surgery on offer and highlights the many diets that are required prior to surgery.
Its main focus is on advice and recipes for after surgery to help the post-op patient maximise
their best chance of long-term success with weight-loss and better health.
Strepen aan de hemel G. L. Durlacher 1982
De honderd dagen Joseph Roth 2016-01-15 In ‘De honderd dagen’ van Joseph Roth keert Keizer
Napoleon na maanden ballingschap triomfantelijk terug naar Parijs. Hij wordt door een
juichende menigte onthaald. Een van de aanbidders, de wasvrouw Angelina Pietri, zoekt hem ’s
nachts buiten het paleis op. Zij koestert de herinnering aan een eerdere nachtelijke ontmoeting,
twaalf jaar geleden. De kleine vaderloze trommelaar Antoine Pascal vereert zijn keizer evenzeer.
Al sinds zijn zevende trekt hij op met het keizerlijke leger; hij zal Napoleon trouw volgen tot op
het slagveld van Waterloo. Tegen de achtergrond van de laatste honderd dagen van Napoleon
Bonaparte in Frankrijk vertelt Joseph Roth het verhaal van een volk van kleine lieden, die ten
onder gaan aan hun verering van de dictator.
De wachttoren Elizabeth Harrower 2016-01-09 Sydney, eind jaren dertig. De zussen Laura en
Clare verliezen hun vader en worden door hun moeder in de steek gelaten. Laura’s werkgever
Felix schiet hun te hulp. Hij is zelfs bereid met Laura te trouwen, als zij hem hebben wil. Beetje
bij beetje laten de twee zussen zich meezuigen in zijn obsessies, zijn wreedheid en zijn
dwingelandij, terwijl daarbuiten de Tweede Wereldoorlog woedt. Als de vrouwelijke evenknie
van een Richard Yates of John Williams laat Harrower zien met hoeveel overgave een man en
een vrouw hun verstikkende relatie in stand houden. Tegen de achtergrond van het
zonovergoten Sydney weet ze duisternis in het licht te creëren.
Strepen aan de hemel G. L. Durlacher 1990 Vier verhalen waarin de schrijver vertelt hoe hij als
joodse jongen in de jaren '30 in Nederland komt, in 1942 wordt gearresteerd en tenslotte als
enige van zijn familie Auschwitz overleeft.
Vervolging, vernietiging, literatuur S. Dresden 2006 Mag men Holocaust-getuigenissen op hun
literaire merites beoordelen? En omgekeerd: welke rol speelt fictie in de geschiedschrijving van
de jodenvervolging voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog? Over dit soort dilemma’s schreef S.
Dresden een even principiële als persoonlijke studie. Vervolging, vernietiging, literatuur ontleent
zijn kracht niet alleen aan de belangwekkende onderwerpen die Dresden aan de orde stelt, maar
vooral aan de stijl waarin hij dat doet. Die is zowel retorisch te noemen als essayistisch, zowel
gezaghebbend als zoekend. De baanbrekende manier waarop Dresden hier uiteindelijk een visie
op Holocaust-literatuur weet te verwoorden, vormt een unieke synthese tussen literaire
essayistiek en literatuurwetenschap. De reeks Athenaeum Boekhandel Canon verschijnt in
samenwerking tussen Athenaeum Boekhandel en Amsterdam University Press. Voor meer
informatie over de reeks zie www.aup.nl/aaa-serie en www.athenaeum.nl.
Performing the Past Karin Tilmans 2010 Karin Tilmans is an historian, and academic
coordinator of the Max Weber Programme at the European University Institute, Florence. Frank
van Vree is an historian and professor of journalism at the University of Amsterdam. Jay M.
Winter is the Charles J. Stille Professor of History at Yale. -De Kleine Johannes Frederik Van Eeden 2019-02-27 This work has been selected by scholars
as being culturally important, and is part of the knowledge base of civilization as we know it.
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This work was reproduced from the original artifact, and remains as true to the original work as
possible. Therefore, you will see the original copyright references, library stamps (as most of
these works have been housed in our most important libraries around the world), and other
notations in the work. This work is in the public domain in the United States of America, and
possibly other nations. Within the United States, you may freely copy and distribute this work, as
no entity (individual or corporate) has a copyright on the body of the work. As a reproduction of
a historical artifact, this work may contain missing or blurred pages, poor pictures, errant
marks, etc. Scholars believe, and we concur, that this work is important enough to be preserved,
reproduced, and made generally available to the public. We appreciate your support of the
preservation process, and thank you for being an important part of keeping this knowledge alive
and relevant.
Strepen aan de hemel Gerhard Leopold Durlacher 2007 Vier verhalen waarin de schrijver
vertelt hoe hij als joodse jongen in de jaren '30 in Nederland komt, in 1942 wordt gearresteerd
en tenslotte als enige van zijn familie Auschwitz overleeft
Godvergeten tijd G.L. Durlacher 2009-10-31 In Godvergeten tijd zijn Strepen aan de hemel, Niet
verstaan, Quarantaine en Drenkeling samengebracht: de herinneringen van Gerhard Durlacher
vanaf het moment dat Hitler aan de macht komt. Durlacher is dan vier jaar oud en groeit op in
een maatschappij van angst en haat. In 1937 is het gezin genoodzaakt te vluchten naar
Nederland. Daar wordt hun huis een warme plek voor andere ontheemden, tot het
bombardement ook daar een eind aan maakt. In 1942 worden Gerhard en zijn ouders in
Apeldoorn gearresteerd en doorgestuurd naar Westerbork en in 1944 worden ze op transport
gesteld naar Auschwitz-Birkenau. Durlacher is een van de weinigen die het kamp overleven. Na
de oorlog bouwt hij zijn leven weer op en volgt een universitaire studie in Delft en in Utrecht,
waar hij kennismaakt met Sonja Witstein, die een cruciale rol gaat spelen in de culturele
vorming en aanpassing van de schrijver.
Lessons and Legacies Peter Hayes 1991 "In the courtroom and the classroom, in popular media,
public policy, and scholarly pursuits, the Holocaust-its origins, its nature, and its implicationsremains very much a matter of interest, debate, and controversy. Arriving at a time when a new
generation must come to terms with the legacy of the Holocaust or forever lose the benefit of its
historical, social, and moral lessons, this volume offers a richly varied, deeply informed
perspective on the practice, interpretation, and direction of Holocaust research now and in the
future. In their essays the authors-an international group including eminent senior scholars as
well those who represent the future of the field-set the agenda for Holocaust studies in the
coming years, even as they give readers the means for understanding today's news and views of
the Holocaust, whether in court cases involving victims and perpetrators; international, national,
and corporate developments; or fictional, documentary, and historical accounts. Several of the
essays-such as one on nonarmed "amidah" or resistance and others on the role of gender in the
behavior of perpetrators and victims-provide innovative and potentially significant interpretive
frameworks for the field of Holocaust studies. Others; for instance, the rounding up of Jews in
Italy, Nazi food policy in Eastern Europe, and Nazi anti-Jewish scholarship, emphasize the
importance of new sources for reconstructing the historical record. Still others, including essays
on the 1964 Frankfurt trial of Auschwitz guards and on the response of the Catholic Church to
the question of German guilt, bring a new depth and sophistication to highly charged, sharply
politicized topics. Together these essays will inform the future of the Holocaust in scholarly
research and in popular understanding."--De l'éditeur.
Dutch Literature and Culture in an Age of Transition Thomas Frederic Shannon 2007
Overleven in verhalen: van ooggetuigen naar 'jonge wilden'. Joodse schrijvers over de
Shoah Elrud Ibsch 2013 "'Overleven in verhalen' biedt een vergelijkend historisch overzicht van
literatuur over de Shoah van voornamelijk Europese en Israëlische auteurs. Het boek schetst een
breed panorama dat laat zien hoe verschillende generaties auteurs de Holocaust tot uitdrukking
hebben gebracht. Er is aandacht voor de literatuur van ooggetuigen (Primo Levi, Elie Wiesel,
Jean Améry, Paul Steinberg), voor de literatuur van auteurs die ten tijde van de Tweede
Wereldoorlog kinderen waren (Jona Oberski, Ischa Meijer, Ruth Klüger, Aharon Appelfeld, Saul
Friedländer, Lisette Lewin, Chaja Polak, Judith Herzberg) en voor de overgang van autobiografie
naar fictieve verbeelding (Imre Kertész). Ook de omgekeerde beweging van fictie naar biografie
komt aan de orde (Amos Oz) ..."--Page 4 of cover.
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