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De Kapucijner Crypte is de laatste roman die Joseph Roth voor zijn dood publiceerde en kan gelezen worden als een vervolg op Radetzkymars. In de gelijknamige crypte vonden de Habsburgse keizers hun laatste rustplaats. Het boek beschrijft het leven van een telg uit het geslacht Trotta tussen 1913 en 1938. We volgen hem tijdens de Eerste
Wereldoorlog, en in de tijd na de oorlog als hij in het decadente, gedesoriënteerde Wenen weer zijn weg probeert te vinden. De roman eindigt met de zogenaamde Anschluss van Oostenrijk aan het Duitse Rijk. Het is een boek over vriendschap, maar bovenal over een verloren tijdperk, treffend verwoord in de laatste zin: `Waar moet ik nu heen,
ik, een Trotta?
Op dezelfde dag dat een driejarig jongetje verdrinkt en aanspoelt op een Grieks strand, waagt ook Nujeen Mustafa de oversteek, met haar rolstoel in een rubberboot. Ook zij is op de vlucht voor het oorlogsgeweld in Syrië en op zoek naar een veilige toekomst. Dit is haar aangrijpende verhaal. Nujeen is zestien en woont in Kobane. Omdat ze
spastisch is, zit ze in een rolstoel en kan ze niet naar school. Ze leert zichzelf Engels door heel veel Amerikaanse soaps te kijken op tv. En ze droomt. Maar dan breekt de burgeroorlog uit en komt het moment dat ook de familie van Nujeen het geweld moet ontvluchten. Geholpen door haar zus maakt ze de uitputtende en gevaarlijke tocht via
Turkije naar Griekenland, komt ze vast te zitten in Hongarije, ervaart ze mensonterende situaties en weet ze uiteindelijk Duitsland te bereiken. En al die tijd houdt ze dapper vol, probeert ze te blijven lachen en durft ze te blijven dromen... 'Een land dat kinderen als Nujeen laat gaan, zal alles verliezen.' - Fergal Keane, BBC News
Yankees, cookies en Dollars
The Century Dictionary and Cyclopedia: The century cyclopedia of names
L'homme moral ou l'homme considéré tant dans l'état de pure nature que dans la société
Nujeen
Over het begrip ironie

Filosofische beschouwing over de mechanismen van het gebruik van politiek en maatschappelijk geweld, door de Amerikaanse politicologe (1906-1975).
Met haar romantrilogie Contouren, Transit en Kudos rekte Rachel Cusk de grenzen van de fictie op en vond ze nieuwe manieren om een verhaal te vertellen. Faye, de hoofdpersoon, beziet de wereld met een
doordringende intelligentie, maar blijft zelf onkenbaar voor de lezer. In Coventry worden voor het eerst de essays van Cusk gebundeld, een rijke verzameling stukken van een van de belangrijkste schrijvers
van dit moment over onderwerpen als gender, familieleven, politiek en literatuur. Het resultaat is onverschrokken, erudiet en fascinerend en vormt de perfecte aanvulling op haar geprezen romans.
De lotgevallen van Pieter Simpel
De zedelyke en stichtelyke gezangen
Who was who in America
Handboek taalontwikkeling, taalpathologie en taaltherapie
Schande
Provides definitions of approximately 290,500 English words, arranged alphabetically in twenty volumes, with cross-references, etymologies, and pronunciation keys, and includes a bibliography.
Drie verhandelingen waarin de Deense wijsgeer en theoloog (1813-1855) de christenheid van zijn dagen hekelt door Jezus Christus in 1850 in Kopenhagen te laten verschijnen en de reacties van zijn tijdgenoten daarop te
beschrijven.
Oefening in christendom / druk 1
Tweede plaats
Over geweld / druk 2
Goodbye Janette
Encylopedia Britannica

This work has been selected by scholars as being culturally important, and is part of the knowledge base of civilization as we know it. 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.
Bezinning van de Duits-Amerikaanse filosofe (1906-1975) op de betekenis van beschaving tegenover massacultuur en consumptisme.
De Katharen
De kapucijner crypte
De Gek van de Tsaar
De dood van Abel
Het verhaal van Lucy Gault
Op 4 augustus 1914 viel het grootste invasieleger tot dan toe ooit gemobiliseerd, een klein en weinig oorlogsbereid buurland binnen. En zo begon voor België de groote oorlog. Een oorlog die leek op die van andere landen en toch ook weer
niet. Belgiës Eerste Wereldoorlog verliep od twee fronten: in de modder van de Ijzer en in het bezette land. Loopgraven en bezetting, gifgas en dwangarbeid, of twee oorlogen in één: '14-'18 was voor België, wellicht meer nog dan voor
andere landen in Europa, de erfzonde van de twintigste eeuw. Sinds de publicatie van De Groote Oorlog in 1997 heeft het onderzoek naar Blegiës Eerste Wereldoorlog een stroomversnelling gekend. Deze heruitgave biedt een nieuwe
inleiding. Het boek werd bekroond met de Arkprijs van het Vrije Woord.
Het is 11 september 1683. In Europa dreigt een nieuwe grote oorlog: de Turken belegeren Wenen. Angst voor de Moslims houdt christelijk Europa in haar greep. Tien gasten uit verschillende Europese landen logeren in herberg De
Schildknaap in Rome. Als een oude heer in de herberg om het leven komt, vermoedelijk ten gevolge van de pest, moeten alle gasten in quarantaine. Maar het blijft niet bij dit ene sterfgeval.Gaat het hier werkelijk om gevallen van de
gevreesde zwarte dood, of is er sprake van moordaanslagen? Een van de gasten, Atto Melani, geheim agent van de Zonnekoning in Frankrijk, zoekt de zaak tot op de bodem uit en doet wereldschokkende ervaringen. Imprimatur is een van
het begin tot het eind spannend, goed geschreven raamvertelling, gebaseerd op werkelijke gebeurtenissen.
De rokken van de ui / druk 3
De invloed van het Nederlands op de Noord-Amerikaanse Talen
Aphorismi
hoe ik uit Syrië vluchtte... in mijn rolstoel
Overzicht van Nederlandse invloeden op het Amerikaanse Engels.
Het verhaal van Lucy Gault begint in 1921 op het roerige Ierse platteland. De vader van de negenjarige Lucy betrapt drie nationalisten op zijn landgoed Lahardane, hij schiet en verwondt één van hen. Dat zal hem door de lokale bevolking niet vergeven worden. Hoewel de
Gaults er al vele generaties wonen, besluiten zij het voorbeeld van andere grootgrondbezitters te volgen en hun landgoed te verlaten. Lucy kan dit vooruitzicht niet verdragen: het oude huis, de kust en de boerderijen zijn haar wereld. Ze besluit dat het vertrek niet zal
plaatsvinden. Maar het noodlot slaat toe en een gigantische ramp vindt plaats; een straf zo wreed dat de levens van vele toekomstige generaties van de familie Gault erdoor worden verwoest.
Volksgezondheid en gezondheidszorg
een Futuristische Roman
Bulletin van het Koloniaal museum te Haarlem ...
haar sociale en politieke betekenis
Ceylon en Java
Autobiografisch relaas van de speurtocht van de Australische schrijver (1944- ) naar zijn biologische moeder en van de ontdekking van zijn homoseksualiteit.
Leerboek voor studenten geneeskunde en gezondheidszorg dat een brug slaat tussen medische en epidemiologische kennis enerzijds en kennis over de structuur en het functioneren van de gezondheidszorg anderzijds.
The Oxford English Dictionary
Notes from the Leyden Museum
De geschiedenis van de Middellandse Zee
De crisis in de cultuur
Statii opera

Estland aan het begin van de negentiende eeuw: de edelman Timotheus von Bock heeft de tsaar de dure eed gezworen altijd en over alles niets dan de waarheid te zeggen. Maar als hij Alexander I een zeer openhartig memorandum zendt waarin hij het corrupte Russische regime aan de schandpaal
nagelt, verdwijnt hij in de kerkers van de vesting Schl sselburg. Zijn zwangere vrouw Eeva en haar broer Jakob, de verteller van het boek, blijven berooid achter zonder te weten waar Timotheus is opgeborgen. Na negen jaren staat de nieuwe tsaar Nicolaas I Timotheus toe naar zijn landgoed terug
te keren waar hij, tot aan zijn geheimzinnige dood in 1836, onder permanente bewaking het leven van een eregevangene leidt. Was hij een misdadiger, een gek of een revolutionair? De gek van de tsaar, de bekendste historische roman van Jaan Kross, geeft een knap maar gruwelijk beeld van het
door Rusland geregeerde Estland van twee eeuwen her. Maar meer nog dan een tijdsbeeld is het een meesterlijke roman die de tegenstelling tussen vrijheid en onderdrukking op beklemmende wijze schildert. In 2020 is het honderd jaar geleden dat Jaan Kross (1920-2007) werd geboren. Hij startte
zijn literaire carri re in de jaren vijftig na zijn terugkeer uit Siberi , waar hij acht jaar gedwongen woonde. Na zijn ballingschap specialiseerde hij zich in het genre van de historische roman. Kross wordt algemeen gezien als de grootste Estische schrijver van de twintigste eeuw. 'De directheid van het
dagboek en de geraffineerde manier waarop Kross daarin zijn literaire meesterschap demonstreert roepen een verre, voorbije wereld op, die de lezer heel dichtbij komt.' DE VOLKSKRANT Over Tussen drie plagen: 'Een geweldige roman (...) die zo levensecht is dat je al gauw vergeet dat je een
historische roman leest.' DE VOLKSKRANT ***** 'Dit lijvige boek leest als een trein, biedt universele waarheden over collaboratie, verzet en conformisme, schittert in zijn rijke taal en beschrijvingen, openbaart de menselijke psyche in al zijn geledingen en vertelt ook nog eens een ontroerend,
waargebeurd verhaal.' NRC HANDELSBLAD *****
Een duistere, bitterzoete en steeds weer verrassende komedie Een naamloze vrouw, M, nodigt een bekende schilder, de eveneens naamloze L, uit om naar een afgelegen streek aan de kust te komen. Ze woont daar samen met haar gezin, en op hun uitgestrekte landerijen staat ook een
buitenhuisje, de Tweede Plaats, waar L zijn intrek kan nemen. Ze hoopt met hem te kunnen discussi ren over zijn werk en de kunst, maar L arriveert samen met een mooie jonge vriendin en blijkt een ontwrichtende invloed op zijn omgeving te hebben. Naarmate de irritaties over en weer toenemen,
wordt pijnlijk duidelijk waar ieders grenzen liggen. In typisch Cuskiaanse stijl – beeldend, soms bijtend en altijd scherp geobserveerd – komt de positie van de vrouw ten opzichte van de man aan de orde, de ingewikkelde verhoudingen binnen relaties en hoe moeilijk het is om normen en waarden te
handhaven, in jezelf en in de buitenwereld. Tweede plaats onderzoekt de stelling dat kunst ons zowel kan redden als vernietigen, terwijl de menselijke ziel worstelt met duistere demonen.
Kleine romans, verhalen en novellen
Volksgezondheid En Gezondheidszorg
Encyclopedia Britannica
bij Nederlandssprekende kinderen
Deschoone Gabri lle
Herinneringen van de Duitse schrijver (1927- ), met name aan zijn jaren in de Duitse krijgsmacht tijdens de Tweede Wereldoorlog.
De Middellandse Zee is al meer dan drieduizend jaar een van de centra van de menselijke beschaving, van het historische Troje, de opkomst en ondergang van de Griekse stadstaten en het Romeinse Rijk tot en met de bloei van
de laatmiddeleeuwse Italiaanse steden. David Abulafia heeft met zijn indrukwekkende boek voor het eerst de complete geschiedenis beschreven. Op geniale wijze voert hij in zijn verhaal individuen ten tonele wiens leven op
indringende wijze de grotere ontwikkelingen illustreren, van Gibraltar naar Jaffa en van Venetië naar Alexandrië. De geschiedenis van de Middellandse Zee toont de adembenemende diversiteit van de volken etnisch, religieus
en politiek die de welvaart en vooruitgang niet belemmerden, maar juist voorspoedden.
Ecotopia
Papirer
De Groote Oorlog
Imprimatur
aanteekeningen van een theeplanter

Het tweede deel van de dissertatie van de Deense filosoof (1813-1855).
Tanya Pojarska overleefde de Tweede Wereldoorlog en heeft haar twee dochters, Janette en Laura, kunnen achterlaten met een riante erfenis. Naast het fortuin, hebben de meiden ook hun moeder’s charme, schoonheid, ambitie en passie geërfd. Janette is
beroemd geworden in de wereld van de haute couture. Laura leidt een bruisend jetset leven dat haar bijna teveel werd. In ‘Goodbye Janette’ volg je de liefdeslevens van drie verleidelijke vrouwen die op zoek zijn naar geluk en genot. De in New York geboren
Harold Robbins (1916-1997) is een van de meest gelezen auteurs ter wereld. Er zijn meer dan 750 miljoen exemplaren van zijn romans verkocht en zijn boeken zijn vertaald in 32 talen. In 1948 brak hij door met zijn allereerste roman ‘Hart zonder toegang’ dat
door enkele expliciete seksuele passages de aandacht wekte onder het Amerikaanse publiek. Ook werden maar liefst twaalf romans verfilmd met niemand minder dan Elvis Presley in de hoofdrol in ‘King Creole’. In het boek ‘De droomfabrikanten’, later ook
verfilmd, vertelt Robbins over de filmindustrie in Hollywood dat gedeeltelijk gebaseerd is op zijn ervaringen uit de tijd dat hij daar werkzaam was. Andere bekende werken zijn ‘79 Park Avenue’ (1955), ‘De duivel als leidsman’ (1961) en ‘De avonturiers’ (1966).
Hoewel sommige romans bijna zeventig jaar oud zijn, komen hedendaagse onderwerpen aan bod zoals prestige, geld en macht.
Coventry
Rip Van Winkle
De klok van Meester Humphrey
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