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1977
Het zijn en het niet / druk 1 Jean-Paul Sartre 2003 Studie van de Franse filosoof (19051980) over wijsgerige en ethische aspecten van de existentiefilosofie.
Narcissus Sol Bouzamour 2018-09-13 In de gevangenis leert de Marrokkaanse Joshua - die
zich voordoet als Israëliër - Klaas kennen, de koning van de Wallen. Hij doet Joshua een
voorstel dat hij niet kan weigeren en dat is het begin van het einde. Gedurende een jaar
daalt Joshua steeds verder af in een wereld die maar weinigen kennen en raakt zo steeds
verder verwijderd van de dromen die hij met zijn geliefde Dee wil waarmaken. Narcissus is
een roman over de Wallen en de wrijving tussen culturen.
Datanetwerken en telecommunicatie R. R. Panko 2005
Een vlieg op de muur Dirk Bracke 1995 Washington, een tienjarige Braziliaanse zwerver,
heeft de grootste moeite om op straat in leven te blijven.
Hoboken en zijn wonderdadig kruisbeeld, alsmede eene beschrijving van het voormalig
klooster der PP. Birgittijnen Pierre Dominique Kuyl 1866
De Dooling van Ulisses Homerus 1651
Stille getuigen Willy Vandersteen 2017-12-13T00:00:00+01:00 Een zwerftocht brengt de
Rode Ridder bij het beruchte Slot van Craeyensteyn. Het plotse overlijden van een
kasteelbewoner blijkt het begin van een onvervalst detectiveverhaal met Johan in de
hoofdrol!
Een lege brug / druk 1 Dirk Frederic Regina Bracke 1997 Een 15-jarige jongen wordt verliefd
op een autistisch meisje en leert hoe moeilijk het is om met haar in contact te komen. Vanaf

ca. 14 jaar.
De economische manier van denken Geert Woltjer 2017 Inleiding tot de basisprincipes van
de economie en de daaruit voortvloeiende handelingen, aan de hand van
praktijkvoorbeelden.
Geloof in Het Gezin? Annemie Dillen 2006 Beschouwingen over gezinsleven en
geloofsopvoeding vanuit een rooms-katholiek perspectief.
Van en over alles en iedereen Louis Couperus 1990
Turbulentie Mariëtte Middelbeek 2011-02-11 Sara Doesburg leidt een behoorlijk glamour
leven. Als stewardess vliegt ze de hele wereld over, waakt ze met harde hand over haar
maat 36 en heeft ze de mannen voor het uitzoeken. Ze heeft geen enkele behoefte om ook
maar iets aan haar leven te veranderen. Totaal onverwacht hoort ze dat bij haar twee jaar
oudere zus borstkanker in een vergevorderd stadium is geconstateerd. Sara is de enige in
de familie die haar vierjarige neefje Max onder haar hoede kan nemen. Weg vrijheid, weg
luxe leventje! De overgang is voor Sara enorm groot, ze zit totaal niet op een kind te
wachten en heeft dan ook grote moeite zich aan te passen. Ze probeert er het beste van te
maken, want je doodzieke zus laat je niet in de steek... Maar kan Sara ook deze turbulentie
aan? Lof voor Turbulentie: 'Een boek dat qua uiterlijk lijkt op een chicklit, maar dat een
serieus thema als inhoud heeft. Alle hoop en wanhoop rond borstkanker en alle ellende van
de behandeling worden op een realistische manier, maar met veel gevoel beschreven. Zelfs
humor ontbreekt af en toe niet. De karakterverandering van Sara is goed weergegeven: ze
verandert van een zorgeloos persoon in iemand met verantwoordelijkheden. Het is de

schrijfster gelukt het onderwerp 'borstkanker' op een eigentijdse manier bespreekbaar te
maken.' - NBD Biblion 'In het begin wordt Sara neergezet als een partygirl die alleen maar
aan haar uiterlijk en aan mannen denkt - wat op zich soms wel begon te irriteren - maar juist
het contrast met hoe ze verandert in een zorgzame en volwassen vrouw is mooi en
innemend beschreven. Het einde van het boek grijpt je bij de keel en die brok tranen blijven
echt niet weg. Dit boek heeft alles wat dit bijzondere thema nodig heeft: humor, verdriet en
diepgang. Mariette Middelbeek heeft in mijn ogen nu inderdaad bewezen het Nederlandse
antwoord te zijn op Jill Mansell en Sophie Kinsella! Chapeau!' Chicklit.nl
Solidariteit 1999 Bijdragen van Nederlandse filosofen over solidariteit als ethische
competentie.
Koopjesgevers R.C. d' Ablaing van Giessenburg 1875
De Hollandsche Robinson Crusoë Pieter Jacob Andriessen 1876
Jacob Olie Ibz Paul de Nooijer 2007 Monografie van de Nederlandse fotograaf en filmer
(1943) die geënsceneerde foto's maakt.
Het zwijgen van Maria Zachea Judith Koelemeijer 2013-04-10 Op 30 oktober 2001
presenteert de nog onbekende schrijfster Judith Koelemeijer een boek over haar familie in
haar geboortedorp Wormer. In het dorpscafé houdt Jan Blokker een vlammende lofrede: 'Al
lezend heb ik vaak moeten denken aan Montaillou, van de Franse historicus Le Roy Ladurie.
[ ] Montaillou in het twintigste-eeuwse Wormer dat krijgen we hier zomaar cadeau, zonder er
zes eeuwen op te hebben moeten wachten. Historici van de toekomst zullen hun vingers
aflikken bij het rijke materiaal.' In de jaren daarna valt Nederland massaal voor Het zwijgen

van Maria Zachea. Het boek wint de ns Publieksprijs, het Gouden Ezelsoor en de Zaanse
Cultuurprijs. In tien jaar tijd gaan er 300 000 exemplaren over de toonbank. Het zwijgen van
Maria Zachea zette een trend, constateert de Volkskrant: mede door het succes van het
boek is de familiegeschiedenis een uiterst populair genre geworden.
Alvorens alles vervaagt Guido Lauwaert 2018-11-14 Een luxezwerver, beter kan Guido
Lauwaert niet getypeerd worden. Hij trok op met Julien Schoenaerts, Hugo Claus, Ramses
Shaffy, ontmoette Savador Dalí, Leonard Cohen, Edward Albee. Hij ging aan de rol met
Roland Topor en Isabelle Huppert. Hij organiseerde de Nachten van de Poëzie, Kazuno
(Nekka) en Bloomsday, een literair festival rond Willem Elsschot. Hij trad op met gedichten
van Paul van Ostaijen en speelde in zijn eentje Macbeth. Hij zat een week in New York om
te weten hoe Louis Ferdinand Céline zich voelde in die rechtopstaande stad, ten bate van
zijn legendarische monoloog Voyage au bout de la nuit. Uit eigen hand brengt hij van dit
alles verslag uit. Een leven dat leest als een schelmenroman: Alvorens alles vervaagt.
Engelenplaque A.F.Th. van der Heijden 2011-07-07 We zien de schrijver aan het werk die
als geen ander contemporaine auteur in zijn episch opgezette romancycli het levensgevoel
van het hedendaagse tijdsgewricht vangt en oude mythische en literaire motieven met een
moderne gedachte-inhoud injecteert. We kunnen de ontwikkeling van zijn oeuvre volgen van
zijn eerste opzet voor een 'roman fleuve' die uit zou groeien tot de romancyclus De
tandeloze tijd, tot de ontstaangeschiedenis van zijn moderne variant op de klassieke
Oidipous-mythe, de zevendelige cyclus Homo duplex, over de gespleten mens op het
snijvlak van twee eeuwen. In Engelenplaque vinden we zijn filosofische bespiegelingen over

de plaats van de mens, de schrijvende mens, in de geschiedenis, aantekeningen waarin
toekomstig werk in de steigers wordt gezet, maar ook des schrijvers persoonlijke obsessies,
zijn gevecht tegen alles wat het ambachtelijke beitelwerk aan zijn literaire kathedralen in de
weg staat: cafebezoek, het verlammende erotische visioen, crises en botbreuken.
Stadsgedichten Hendrik Marsman 1992
De ongeletterde Luisteraar Henkjan Honing 2010 Annotation. This title can be previewed in
Google Books - http://books.google.com/books?vid=ISBN9789056296605.
Historische werken Gerard Geldenhauer 1998
Ik weet waar je woont Unni Lindell 2017-09-19 Hoofdinspecteur Marian Dahle is aan het
herintreden na verlof om bij te komen van een traumatisch voorval op werk. Wanneer Cato
Isaksen haar de opdracht geeft een cold case te openen, ziet ze dat eigenlijk niet zitten.
Maar ze neemt de zaak uiteindelijk toch aan, zonder hem te vertellen dat ze nog steeds veel
drinkt en pijnstillers slikt. Ze speurt naar nieuwe informatie over de verdwijning van de zes
jaar oude Thona uit een volkstuin in Oslo, ruim vijftien jaar geleden. Dan wordt een
jongeman uit diezelfde omgeving als vermist opgegeven. Marian begint te vermoeden dat de
zaken iets met elkaar te maken hebben. Of maakt de drank haar paranoïde?
Een schedel is groter dan het heelal / druk 1 Mark Schaevers 2007-11
Beschreven blad Remco Campert 2011-03-29 Nadat de hoofdpersoon zijn ouders door een
vliegtuigongeluk heeft verloren, ligt het leven blanco voor hem. In staat van vervreemding
houdt hij zich vast aan veilige illusies en laat hij de tijd verstrijken zonder toe te komen aan

zijn eigen ambities.
Leeuwarden musiceert Th. P. A. Lambooy 1986
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