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Cissy van Marxveldt heeft vele meisjesboeken geschreven, maar de onbetwiste topper uit haar oeuvre moet toch wel ’n Zomerzotheid zijn. Alleen dat woord al: zomerzotheid,
daarvan krijg je toch zin in het leven? Dat geldt in elk geval wel voor de vijf meisjes Lenie, Mia, Ella, Dot en Pit, die samen naar een vakantiehuisje op de Veluwe gaan. Vlakbij
doen vijf mannelijke studenten hetzelfde. Zit er voor alle meisjes een vakantieliefde in, of misschien nog wel meer? Feit is dat ze zich het hoofd flink op hol laten brengen, zoals
het een zomerzotheid betaamt. Op en top genieten, deze evergreen van Cissy van Marxveldt.
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Sekse en etniciteit impliceren fundamentele hiërarchieën in onze cultuur, die alle representatie doordesemen. Het zijn krachten die elke tekst van binnenuit besturen,
conventies van representatie die zo vanzelfsprekend zijn, dat zij niet langer als conventies worden gezien. Dat verklaart waarom deze categorieën zo vaak als
‘natuurlijk’ worden beschouwd en daarmee in de analyse van cultuuruitingen over het hoofd worden gezien. Sekse en etniciteit impliceren echter niet minder dan een
grammatica van verschil, volgens welke elke tekst en elk beeld van onze cultuur worden verbogen. In tekst gevat is een inleiding tot een kritiek van representatie. Het
is een toegankelijk boek, dat gevoed is door een aantal van de klassieke en eigentijdse cultuurwetenschappelijke methoden en theorieën. Deze worden helder en
toepassingsgericht uitgelegd. Maaike Meijer richt zich daarbij vooral op de methodiek van de kritische cultuuranalyse. De lezer/es treft veel voorbeelden van
systematisch uitgevoerde analyses aan. In elk hoofdstuk staan een of meer teksten centraal, die de auteur zowel onderhoudend als expliciet behandelt. Steeds gaat
het om de vraag hoe het tekstanalytisch instrumentarium in concerto werkt. Het begrip ‘tekst’ wordt daarbij ruim opgevat: het omvat niet alleen canonieke teksten uit
de Nederlandse literatuur, maar ook foto’s, drinkliedjes en reclame-uitingen. Het Amsterdam Academic Archive is een initiatief van Amsterdam University Press. In de
serie verschijnen (populair-)wetenschappelijke publicaties die niet meer leverbaar zijn, maar waarnaar nog wel vraag is in binnen- en buitenland.
In tekst Gevat
waer in wijtloopigh wert verhandelt, de wijze van scheeps-timmeren, by Grieken en Romeynen : scheeps-oeffeningen, strijden, tucht, straffe, wetten en gewoonten ...
doorgaens verciert met vele kopere platen
Woordfrequenties in geschreven en gesproken Nederlands
Grand dictionnaire universel du XIXe siècle
De 250 rijksten van de Gouden Eeuw
Dictionnaire universel françois & latin
Cissy van Marxveldt (pseudoniem van Setske Beek-de Haan, 1889-1948) ging de literatuurgeschiedenis in als de schrijfster van de roman De
h.b.s.-tijd van Joop ter Heul (1919), het eerste van vier delen over de vrolijke bakvis Joop ter Heul. De serie hoorde minstens drie generaties lang tot
de lievelingsboeken van Nederlandse meisjes én jongens, onder wie Anne Frank, die zich bij het schrijven van haar dagboek door Joop liet
inspireren. Van Marxveldt en Joop ter Heul zijn nog steeds bekend. Maar wat de meeste mensen niet weten, is dat Van Marxveldt tientallen korte
verhalen en in totaal eenentwintig romans publiceerde, waaronder een roman over het verzet in de Tweede Wereldoorlog. Ook over Van Marxveldts
leven was tot nu toe weinig bekend. Deze biografie werpt een verrassend licht op een veelzijdig auteur.
Java, zijne gedaante, zijn plantentooi en inwendige bouw
Wercken der genees-konste
Science Citation Index
Het regt gebruik der werelt beschouwingen, ter overtuiginge van ongodisten en ongelovigen aangetoont
Van Gogh Museum
Oom Adriaan
Wie beweert dat voetbal maar een spelletje is, maakte nog nooit El Clásico mee, de mythische wedstrijd tussen Real Madrid en FC Barcelona. Dit duel overstijgt Messi en Ronaldo, want de belangen zijn groot: de natie bevecht
de staat, de rebelse Catalanen en de Spanjaarden van Franco staan weer tegenover elkaar. Dat de Burgeroorlog nog steeds een schaduw over de grasmat werpt, toont Sid Lowe in Barcelona versus Real Madrid. Hij verkent de
voortdurende rivaliteit tussen de Spaanse giganten: van de gouden jaren waarin Madrid vijf keer op rij Europacup I won, over Cruyffs dreamteam en het gedoemde Galacticos-experiment, tot het 'verraad' van Luas Figo. Lowe
ging graven in de rijke geschiedenis van de twee clubs en verzamelde verbijsterende getuigenissen en anekdotes die de ware aard van deze Spaanse tragedie blootleggen.Sid Lowe is historicus en sportjournalist voor The Guardian,
The Telegraph en World Soccer. Hij woont in Madrid, waar hij live verslag uitbrengt van de Spaanse competitie. Eerder schreef hij over de Spaanse Burgeroorlog het boek Catholiscism, War and the Foundation of Francoism.
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Lowe heeft 135.000 volgers op Twitter.
liefde en verleiding in de oudheid
Winterfeesten en gebak
BARTOLI A SAXOFERRATO, IN PRIMAM INFORTIATI PARTEM Commentaria
De Ilias
bewerkingen van literaire klassiekers voor kinderen 1850-1950
Books in Print

Vols. for 1964- have guides and journal lists.
over de incest
The Examiner
'n Zomerzotheid
Algemeene kunstwoordentolk
Meesterwerken met ezelsoren
Algemeene dienstplicht

Beschrijvingen en afbeeldingen van kunstvoorwerpen die de goden van de liefde tot onderwerp hebben aangevuld met informatie over de functie van
Venus in de kunst, godsdienst en het dagelijks leven in de oudheid.
Aeloude en hedendaegsche scheeps-bouw en bestier
contenant la signification et la définition tant des mots de l'une & de l'autre langue, avec leurs différens usages; que des termes propres de chaque estat &
de chaque profession; la description de toutes les choses naturelles & artificielles; leurs figures, ...; l'explication de tout ce que renferment les sciences &
les arts, soit libéraux ou méchaniques; avec des remarques d'érudition et de critique
Venus te lijf
de geschiedenis van een eeuwige strijd
mythen, folklore en tradities
The Dramatic Works and Poems of William Shakespeare
Reynaert de Vos, Tijl Uilenspiegel, Robinson Crusoë Deze namen staan in ons collectieve geheugen gegrift, maar hebben we wel allemaal dezelfde Reynaert,
dezelfde Tijl, dezelfde Robinson, Gulliver, Münchhausen en Don Quichot voor ogen? De meeste mensen kennen deze personages namelijk niet uit de
oorspronkelijke verhalen, maar uit hervertellingen, uit kinderboekbewerkingen die elke nieuwe generatie lezers een nieuwe generatie helden bieden.
Helden die net zoveel van hun literaire voorvaderen kunnen verschillen als familieleden van elkaar. Juist omdat deze 'Klassiekers' steeds worden
aangepast, vormen ze een prachtige bron voor het achterhalen van opvattingen over kinderen, opvoeding, onderwijs en literatuur door de tijd heen. In
"Meesterwerken met ezelsoren" laat Sanne Parlevliet heel mooi zien hoe bewerkingen van literaire klassiekers zich tussen 1850 en 1950 in een wankel
evenwicht bevonden tussen moralisme en vermaak, gevaar en bescherming, massaproductie en literatuur, ethiek en esthetiek.
Grand dictionnaire universel du XIXe siècle français, historique, géographique, mythologique, bibliographique, littéraire, artistique, scientifique,
etc. etc. ...
De brave Hendrik
Cissy van Marxveldt
kaptiaal, macht, familie en levensstijl
Autocar
Quibus præter Alex. Barb. Seiffell. Pom. Nicelli & aliorum Adnotationes & contrarietatum Conciliationes, Accesserunt nouissime Excellentissimorum
virorum Cassiani Putei, primi in Pedemont ano Senatu præsidis, Guidonis Pancirolij, [et] Bernadi Trotti, in Taurinensi Academia hora vespertina ex
ordine iura enodantium, fertilissimæ lucubrationes: quarum ope, non modo quænam sint receptiores sententiæ quisque facile intelliget, sed minimo labore,
quicquid in unaquaque materia utile, ac necessarium fuerit, tanquam in refertissima penu, repositum inueniet. Adhibita est etiam extrema (vt ita dicam)
correctionis manus. nam summa fide, studio, & diligentia, loci infiniti sunt ab erroribus & tenebris vindicati, & suo nitori restituti: vt diligens
lector vel primo, vt aiunt, aspectu cognoscere poterit
Overzicht van winterfeesten zoals die in Vlaanderen worden gevierd, zoals Allerheiligen, Sint-Nicolaas, Kerstmis en Driekoningen, met speciale aandacht voor de daarbij horende gebak- en broodsoorten.
5 Western Hometown Daily Newspapers
The Illustrated London News
The Gardeners' Chronicle
Anecdoten
Page 2/3

Download File PDF Mes Biscuits Apa C Ro 1 Livre De Recettes 4 Empor
schilderijen en pastels
bevattende de vertaling en verklaring van alle vreemde woorden en zegswijzen, die in geschriften van allerlei aard, in de taal der samenleving, in handel, bedrijf enz. voorkomen, met aanduiding van de uitspraak en den klemtoon
dier woorden en naauwkeurige opgave hunner afstamming en vorming
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