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‘Weinig columnisten werken al zo lang op zo’n hoog niveau

isbn

als Frits Abrahams die sinds 1998 op de Achterpagina van NRC

978 94 92754 51 6

nog klein

Handelsblad net zo gemakkelijk over politiek en literatuur

wa r e n

wilma de rek, de volkskrant

Frits Abrahams

‘Door het ﬁjne penseel van Abrahams’ taalminiaturen zijn ze

schrijft als over ﬁlm, sport en de kunst van het ouder worden.’

prijs

€ 15,00
omslagontwerp

Claudia Claas/Valetti

een lust om te lezen.’

o m va n g
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128 blz.
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hardcover
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Frits Abrahams

ISBN 978-94-927545-1-6

Kroniek over
kleinkinderen

9 789492 754516

‘Een grootvader is geen vader. Een grootvader dient zich aan het kleinkind aan te passen, en niet
andersom. Grootouders zijn per deﬁnitie altijd beschikbaar, dat is een ongeschreven wet voor hen en
hun kleinkinderen. Daarom zijn kinderen zo graag bij hun grootouders: altijd aandacht, altijd liefde.
Je mag als grootouder ook nooit écht boos worden op je kleinkind, vind ik.’
Vanaf de geboorte van Glenn, zijn eerste kleinkind, heeft Frits Abrahams in zijn columns in
NRC Handelsblad regelmatig over zijn kleinkinderen geschreven. Glenn en zijn zusje Fay, Hidde
en zijn broertje Jens spelen afwisselend een hoofdrol in deze luchtige, humoristische columns die
veel herkenning opriepen bij de lezers. Abrahams beschrijft met scherp oog voor detail lief én leed
bij de vele ontmoetingen en uitstapjes, zoals die keer toen Fay in Artis door een prairiehondje
gebeten was en tegen de dienstdoende arts in het ziekenhuis trots zei: ‘Ik heb ál mijn bloed in de
dierentuin laten liggen.

Frits abraHams

Frits Abrahams schrijft sinds 1998 een column in
NRC, lange tijd elke dag. Hij schreef voor deze krant
ook reportages, interviews, een rechtbankrubriek en
tv-recensies. Hij was ook redacteur van het literaire
tv-programma Hier is… Adriaan van Dis. Zijn vorige
twee bundels waren Met de kat naar bed en Tussen
vrouw en man.
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Denk aan Verdi’s aria ‘La donna è mobile’ (‘De vrouw is

isbn

wispelturig’). De levenslust van de hertog die je er in hoort, is

978 94 92754 52 3

van een brallerige soort. Het mist elke adellijke voornaamheid,
vet aangezette accenten maken het tot plat vermaak. Zo wordt

#m e to o

het een meesterlijke, muzikale typering van een heerser uit

Eric Boor

bewondering afdwingt, maar een Donald Trump met zijn

op eigen genot. Het publiek ziet geen man met macht die
‘grab them by the pussy’.

prijs

€ 25,00
omslagontwerp

Vera Post
o m va n g

320 blz.
Zo analyseert en vertelt Eric Boor belangrijke ontwikkelingen in
de Europese geschiedenis, zoals je die terughoort in opera’s van
Mozart tot Verdi die hun tijd in muziek wisten uit te drukken.
Het gaat over verstikkende conventies en hypocrisie. En over de
liefde, als de meest persoonlijke expressie van vrijheid.
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14 x 22 cm
uitvoering
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mei 2023
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Waanzinscènes die de nieuwste inzichten tonen uit de psychiatrie, oorlogsmoeheid die de melodieën
kleuren van Rossini, grensoverschrijdend gedrag in Le Nozze di Figaro en Rigoletto. Wie denkt dat
#Metoo, activisme, een ándere manier van kijken naar afwijkend gedrag exclusief passen bij deze tijd,
vergist zich. Al in de negentiende eeuw krijgt het publiek het allemaal te zien in de operatheaters.
In Muziek, Macht, #Metoo laat musicoloog Eric Boor zien hoe in opera de muziek zélf die verhalen
vertelt. Hoe je in de melodieën, klankkleuren het wantrouwen en de afwijzing hoort van de ooit zo
vanzelfsprekende macht van vorst en kerk, het verlangen van het volk naar vrijheid, revolutie.
Maar ook angst voor geweld dóór het volk. En wat de positie van vrouwen was, en hoe je die zag
veranderen.

eric boor

Eric Boor studeerde muziekwetenschappen aan de
KU Leuven en deed daarna de onderzoeksmaster aan
de Universiteit Utrecht, met als specialisatie opera.
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migraine

Dit toegankelijk geschreven boek geeft mensen die met
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migraine te maken hebben (patiënten, familie van patiën-

978 94 92754 53 0

is geen

ten, huisartsen, specialisten, psychologen) meer inzicht in

HooFdpijn

patiënten minder onnodig zullen worstelen met de ziekte,

Hans Carpay

omgaan met terugkerende ziektemeldingen, en dat er
minder onzinnige adviezen zullen circuleren. De nieuwste

o m va n g

Editie 2023

behandelmogelijkheden zijn in dit boek verwerkt.

112 blz.

deze erfelijke hersenziekte. Carpay stelt zich ten doel dat
dat werkgevers, familie en vrienden rechtvaardiger zullen

prijs

€ 13,50
omslagontwerp

Claudia Claas/Valetti
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verscHijnt

februari 2023
ISBN 978-94-927545-3-0

9 789492 754530

7e druk! Geactualiseerd
Migraine is een extreem veelvoorkomende ziekte. Iedereen kan erdoor getroﬀen worden. Ten
minste één op de vier vrouwen krijgt met migraine te maken. Door het elke keer weer dagenlang
niet kunnen functioneren in het gezin of op het werk hebben patiënten vaak last van een groot,
maar onterecht, schuldgevoel. Hooguit tien procent van de Nederlanders met migraine wordt
adequaat behandeld. Daardoor gaan jaarlijks vijftig miljoen migrainedagen verloren. Terwijl er
eﬀectieve behandelingen zijn.

H a n s c a r p ay

Hans Carpay houdt zich al ruim dertig jaar bezig met
migraine. Hij is als neuroloog verbonden aan The Migraine
Clinic te Amsterdam.
www.themigraineclinic.org
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