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eeuwen later afvraagt? De Opperzuster zegt van wel, maar zij vergeet één ding: `Er bestaat een
mogelijkheid / van een eiland binnen de tijd. Nu de westerse samenleving zich gretig lijkt te
hebben gevoegd naar het beeld dat Houellebecq in zijn eerdere werk schetst, is het tijd voor de
volgende fase: de nietigverklaring van de mens als zodanig. Maar achter die sardonische
buitenkant gaat meer nog dan in zijn vorige romans een noodroep om liefde schuil...
De goede mens van Sezuan Bertolt Brecht 1976 Toneelstuk.
Verzamelde Geschriften Nicolaus Adriani 1932
Stad der engelen of the overcoat of Dr. Freud Christa Wolf 2011 Tijdens een verblijf in Amerika
wordt een schrijfster uit de voormalige DDR geconfronteerd met onthullingen over haar
betrokkenheid bij de Stasi.
Verdwenen onschuld Arne Dahl 2013-02-02 Drie leden van het A-team worden de Zweedse
bossen ingestuurd, op zoek naar een meisje. In Stockholm komen de overige teamleden een
reeks verdachte moorden op het spoor. Wanneer blijkt dat Emily een stuk minder onschuldig is
dan gedacht en er een verband bestaat tussen alle moorden, brengen de onderzoekers een
netwerk van menselijke perversies aan het licht. Niemand blijft gespaard en als ten slotte ook
nog een oud lid van het A-team spoorloos verdwijnt, komt iedereen onder druk te staan.
Vis 2004 Catalogus waarin een overzicht wordt gegeven van de ontwikkeling van het visstilleven
in de Nederlanden, vanaf zijn ontstaan rond 1550 tot en met zijn bloei in de zeventiende eeuw.
De meester van Petersburg J.M. Coetzee 2018-11-13 De schrijver Fjodor Michaïlovitsj reist in
1869 van Dresden naar Petersburg om uit te zoeken wat er met zijn zoon Pavel precies is
gebeurd. Is hij het slachtoffer geworden van de geheime politie van de tsaar, heeft hij zelfmoord
gepleegd, of is de anarchist Sergej Netsjajev verantwoordelijk voor Pavels dood? Fjodor
Michaïlovitsj verdwijnt steeds meer in het leven van zijn zoon, en brengt een paar verwarrende
en gepassioneerde nachten door met de mooie Anna Sergejevna, die hem niet dichter bij het
raadsel van Pavels verdwijnen brengen. Coetzee heeft hier in feite de schrijver Fjodor
Dostojevski ten tonele gevoerd en vervlecht op een geraffineerde wijze situaties en passages uit
diens Boze geesten. Het is ook een ontroerend verslag van de pijn die een vader ervaart als hij
zijn zoon moet missen.
De Bare'e sprekende Toradjas van Midden-Celebes Nicolaus Adriani 1912
De vlammenwerpers Rachel Kushner 2014-03-14 De jonge kunstenares Reno komt in 1975
naar New York met de droom om uit haar fascinatie met snelheid en motoren kunst te maken.
New York is in die jaren een opwindende stad, levend, vol, druk en gevaarlijk, waar de grenzen
tussen performance en het echte leven vervagen. Door haar affaire met de kunstenaar Sandro
Valera, telg uit een rijke Italiaanse familie die een motorenfabriek bezit, belandt Reno bij de
kunstenaarselite van New York, en uiteindelijk in Italië, waar ze verwikkeld raakt in de radicale
politieke beweging die dat land teistert.
Romantiek Rüdiger Safranski 2009 Overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling van de Duitse
romantiek en van de belangrijkste denkers en schrijvers in deze periode, gevolgd door de
noodlottige invloed van het romantische denken op de Duitse samenleving.
Italiaans voor beginners Erica James 2009-10-31 Een heerlijke roman tegen het dector van de
tuinen van ltalië De brochure van het reisbureau belooft een bezoek aan de meest prachtige
tuinen rond het Comomeer in ltalië. Voor Lucy Gray, managementassistent van een tuincentrum,
is dit de kans van haar leven: behalve de tuinen kan ze eindelijk ook haar vader bezoeken, die al
jaren in die omgeving woont. Ze heeft hem voor het laatst gezien toen ze nog een tiener was. De
pasgetrouwde Helen en haar steenrijke man zijn net verhuisd naar het landgoed de Old Rectory.
Terwijl haar man zelden thuis is, stort Helen zich op de tuin. Maar omdat ze duidelijk hulp nodig
heeft, meldt ze zich aan bij de Garden Club en besluit mee op reis te gaan. Corad Truman heeft
niets met tuinieren. Vijf jaar geleden verloor hij zijn vrouw, wn zijn leven draait nu om zijn werk
en de zorg voor zijn changrijnige oom Mac, die verschrikkelijk graag de reis naar ltalië maakt,
maar alleen als Conrad meegaat. Met grote tegenzin stemt Conrad daarmee in. 'Alles voor de
lieve vrede,' zegt hij. Maar voor geen van de reisgenoten zal de reis zonder gevolgen blijven..
ERICA JAMES is een bestsellerauteur van format en veelgeprezen om haar meeslepende romans.
Van haar verscheen meest recent Zussen voor altijd. Met ltaliaans voor beginners won ze de
Romantic Novel of the Year Award. Boek van de week bij Libelle! 'Verrassend, romantisch en
ontroernd. Ik heb gelachen en gehuild, een topper'! www.chicklit.nl
Een verleidelijk voorstel Katie Fforde 2013-09-11 Sophie Apperly wordt niet serieus genomen
door haar intellectuele familie. Wanneer haar beste vriendin Milly haar uitnodigt om naar New
York te komen, besluit ze dat het haar ondankbare familie goed zal doen het een poosje zonder
haar te stellen. Maar dat is niet de enige reden...In New York kruist haar pad dat van Matilda en
Luke, haar knappe maar arrogante kleinzoon. Luke wantrouwt Sophies vriendschap met zijn
grootmoeder. Hij doet Sophie een voorstel: hij zal haar helpen met haar geheime missie, als zij
iets voor hem doet. Maar is Sophie bereid de prijs te betalen?
"Daar is nog poëzie, nog kleur, nog warmte" Paul Luykx 2007 Analyse van de sociaalpsychologische en maatschappelijke factoren die bekende personen uit de kunst, politiek en
wetenschap ertoe brachten zich tot het katholieke geloof te bekeren.
Winterbijen Norbert Scheuer 2020-09-02 Winterbijen van Norbert Scheuer is een literair
meesterwerk over een man die Joden de grens met België over smokkelt tijdens de Tweede
Wereldoorlog, gebaseerd op een lokale geschiedenis. De meesterlijke roman Winterbijen van
Norbert Scheuer toont de verschrikkelijke alledaagse werkelijkheid in een periode die in alle
opzichten dramatisch en gevaarlijk is. Winterbijen is een literair meesterwerk over een man die
Joden de grens over smokkelt tijdens de Tweede Wereldoorlog, gebaseerd op een lokale
geschiedenis. De Eifel, januari 1944. De door de nazi’s ontslagen leraar Latijn en geschiedenis
Egidius Arimond verkeert permanent in gevaar, niet alleen vanwege zijn epileptische aanvallen,
maar ook omdat hij Joodse vluchtelingen de grens met België over smokkelt in omgebouwde
bijenkorven. Terwijl Engelse en Amerikaanse bommenwerpers voortdurend overvliegen wordt de
situatie van Egidius uitzichtloos: hij kan niet langer medicijnen krijgen. Uiteindelijk wordt hij
opgepakt door de Gestapo. Winterbijen van Norbert Scheuer gaat over een man die verwoed
probeert te overleven in een duistere wereld, over zijn liefde voor de vrouwen, de bijen en de
letteren – en over zijn vurige verlangen naar vrede. ‘Door het vertellen van een lokale
geschiedenis zegt Scheuer iets wezenlijks over het grote geheel en de wereldgeschiedenis.’ – Die
Welt ‘Norbert Scheuer is een van onze grote verhalenvertellers.’ – Frankfurter Allgemeine
Zeitung
Smeltend ijs Ilija Trojanow 2011-10-24 De gletsjers in de Alpen smelten en Zeno, een
gletsjeronderzoeker, verliest zijn baan. Tot overmaat van ramp loopt ook zijn huwelijk op de
klippen. Omdat hij het ijs niet kan missen, wordt hij reisleider op een cruiseschip dat moedige
toeristen naar Antarctica brengt. De vervuiling die de mens daar veroorzaakt, raakt Zeno diep.
Als een kunstenaar dit laatste ongerepte gebied op aarde misbruikt voor een kitscherige
kunsthappening slaan bij Zeno de stoppen door.
Icarië Uwe Timm 2018-10-27 Duitsland, april 1945. De oorlog is verloren, geallieerde troepen
rukken op langs totaal verwoeste steden. De Amerikaanse officier Michael Hansen keert terug
naar zijn geboorteland om in opdracht van de geheime dienst uit te zoeken welke rol de
vooraanstaande rassenhygiënicus dr. Alfred Ploetz heeft gespeeld in het Derde Rijk. Hansen
verricht zijn werk vanuit een geconfisqueerde villa, legt beslag op een luxe cabriolet en wordt
verliefd op de jonge Duitse weduwe Molly. Met Icarië laat Uwe Timm eens te meer zien dat hij
een meesterverteller is. Op indrukwekkende wijze verweeft hij feit met fictie, en verwoesting
met romantiek in een grandioze roman waarvoor hij meer dan veertig jaar onderzoek deed. ‘Uwe

De lelijke hertogin Lion Feuchtwanger 2009
Voor ze me kende Julian Barnes 1988 Een jonge historicus wordt in toenemende mate
geobsedeerd door het leven dat zijn vrouw leidde voor ze hem kende.
Ooievaarsberg Miroslav Penkov 2017-08-18 Een jonge Bulgaarse migrant keert vanuit Amerika
terug naar zijn geboorteland om op zoek te gaan naar zijn grootvader. Drie jaar eerder verbrak
de grootvader plotseling elke vorm van contact met zijn familie. De jongen trekt naar het
Strandjagebergte, op de grens tussen Bulgarije en Turkije. Een mysterieuze plek, waar zwarte
ooievaars nesten bouwen in oude eikenbomen en waar elk voorjaar mannen en vrouwen, bezeten
door christelijke heiligen, blootsvoets op kolen dansen. In deze bergen vindt de jongen zijn
grootvader en wordt hij verliefd op een onbereikbaar moslimmeisje. Lang verzwegen
gebeurtenissen komen aan het licht en oude conflicten worden nieuw leven ingeblazen.
Een paapjen omtrent het fort Fulgentius (frater) 1983
In het land van de Mahdi Karl May 2012-02-28 De Duitse schrijver Karl May leefde van 1842 tot
1912. Hij groeide op als zoon van een wever en werd beroemd dankzij zijn Indianenverhalen en
reis- en avonturenromans, die o.a. in de Balkan, het Midden-Oosten en Amerika spelen; de
meeste landschappen die hij hierin tot in details beschreef, heeft hij echter nimmer gezien. Hij
bereikte een ongekende, nog steeds voortdurende populariteit als de schepper van de
onsterfelijke prairiehelden Winnetou en Old Shatterhand. Hij beschreef de Indianen in de
ondergang, in een pakkende en eenvoudige stijl. Het schema is simpel: ideale helden staan
tegenover ruwe schurken, die uiteindelijk nooit hun gerechte straf ontlopen.
Democratie en tegendemocratie Pierre Rosanvallon 2012 Filosofische beschouwing over de
innerlijke tegenstellingen binnen een democratisch stelsel.
Ten oosten van het westen Miroslav Penkov 2012-03-15 Een jongen probeert via eBay het
lichaam van Lenin voor zijn communistische grootvader te bemachtigen. Een mislukt
wonderkind steelt een gouden crucifix uit een orthodoxe kerk. Een jongeman ontmoet zijn
nichtje, de liefde van zijn leven, eens in de vijf jaar in de rivier die zijn geboortedorp in oost en
west verdeelt. In de verhalen in Ten oosten van het westen schrijft Miroslav Penkov over de
tumultueuze politieke en religieuze geschiedenis van zijn geboorteland Bulgarije. Zijn
personages rouwen om een vervlogen verleden en verlangen naar een toekomst die nooit zal
komen. Penkovs verhalen zijn, ondanks de gewichtige thema's, lichtvoetig en ontroerend. Ten
oosten van het westen is de indrukwekkende aankondiging van een groot literair talent
Oorlogsenthousiasme Ewoud Kieft 2015-02-19 'Dat bevalt mij eigenlijk aan deze fantastische
oorlog, dat die helemaal geen “zin” lijkt te hebben,’ schreef Hermann Hesse op 26 december
1914, vijf maanden nadat de Eerste Wereldoorlog was uitgebroken. En hij stond niet alleen in
zijn geestdrift: duizenden van Europa’s meest vooraanstaande kunstenaars, schrijvers en
wetenschappers waren euforisch toen de oorlog uitbrak. Hun uitspraken zijn vaak genoeg
aangehaald, maar niet eerder verscheen er een boek dat het oorlogsenthousiasme van 1914 tot
in de diepste wortels probeert te begrijpen. Schrijver en historicus Ewoud Kieft duikt in de
levens van een tiental van de meest intrigerende oorlogsenthousiastelingen uit de vroege
twintigste eeuw, onder wie Hesse, Sigmund Freud, Vladimir Majakovski en H.G. Wells, om het
antwoord te vinden op het mysterie: hoe konden zoveel intelligente, vooruitstrevende en sociaal
geëngageerde mannen en vrouwen veranderen in militante, oorlogsverheerlijkende radicalen?
Oorlogsenthousiasme legt motieven in Europa’s moderne cultuur bloot die lang zijn
doodgezwegen: want wie het oorlogsenthousiasme van 1914 begrijpt, begrijpt ook het ontstaan
en de aantrekkingskracht van het fascisme en nationaalsocialisme. Bovenal toont Kieft de
verontrustende, aanzuigende kracht die oorlog heeft op mensen, telkens weer opnieuw.
Ik denk / druk 1 Toon Tellegen 2014-06-07 Een boek vol bedachtzame teksten, met prenten van
Ingrid Godon. Een boek vol mijmeringen en gedachteflarden die de lezer beroeren, doen
glimlachen en aanzetten tot nadenken. Tekst en beeld staan niet louter naast elkaar, maar
bundelen de krachten. Samen vertellen ze kwetsbare verhalen, tonen ze geheime gedachten,
vreemde wensen, IK DENK dat er vandaag iets volkomen onverwachts gaat gebeuren, iets van
beslissend belang. Mijn hart bonst, nu ik dit denk. Ik probeer me voor te stellen wat het kan zijn,
maar dat gaat niet. Dan zou het ook niet onverwacht zijn.
Wij Ignaas Devisch 2003 Dat wij een bepaalde blauwdruk kunnen uittekenen voor de ideale
gemeenschap om dit vervolgens politiek planmatig te realiseren, die gedachte is in de vorige
eeuw op terreur en sociale ontbinding uitgelopen. De vraag aan elke sociale en politieke filosofie
luidt sindsdien: hoe kunnen wij nog spreken over gemeenschap wanneer zowat elk
referentiekader daarvoor weggevallen is? In die context moet men het hedendaagse debat over
dit vraagstuk situeren. In dit debat is het werk van de Franse filosoof Jean-Luc Nancy opvallend
afwezig gebleven, ook al heeft die van deze kwestie een van de centrale vragen van zijn tot nu
toe onontgonnen oeuvre gemaakt. Nancy wijst ons op de enorme uitdaging waarvoor de
gemeenschap vandaag staat: wij proberen voor het eerst in de geschiedenis te leven in een
gemeenschap en een wereld zonder ontologische garantie, een existentie waarvoor geen enkel
criterium, grond of maat nog gegeven is. Met deze fundamentele kwestie voor ogen wordt
Nancy's sociale en politieke filosofie uitvoerig uiteengezet en binnen het maatschappelijke kader
van onze tijd geplaatst.
Franz Kafka Max Brod 1983 Biografie van de Tsjechische auteur (1883-1924).
Het oneindige Maurits Cornelis Escher 1986-01-01
Exodus Paul Collier 2013-11-06 Hoe migratie onze wereld verandert Nooit eerder waren jonge
mensen in arme landen zich zo bewust van de mogelijkheden buiten hun eigen land. Het gevolg
is migratie op grote schaal, waardoor zelfs hele landen ontvolkt kunnen raken. In de gastlanden
wonen mensen van allerlei nationaliteiten, die niet integreren. De bevolking van de
emigratielanden raakt verspreid en het zwaartepunt van hun economische activiteit ligt vaak
buiten hun land van oorsprong. Exodus zal veel discussie opleveren Paul Collier neemt een
prikkelende stelling in. Hij bepleit dat nationale grenzen alleen binnen strenge regels
overschreden kunnen worden. Exodus presenteert ethische en legitieme redenen om migratie te
beperken, in het belang van zowel de samenleving in de gastlanden als in de migratielanden.
Collier onderbouwt zijn betoog met de verhalen van mensen die achterbleven, van mensen die
emigreerden naar nieuwe landen en van degenen die het effect van migranten in hun eigen
maatschappij ondervinden. Paul Collier is hoogleraar Economie in Oxford en was directeur
ontwikkelingsonderzoek van de Wereldbank. Hij was topadviseur over Afrika voor Tony Blair en
wordt regelmatig door verschillende wereldleiders om advies gevraagd over de
armoedeproblematiek.
Lege harten Juli Zeh 2018-09-03 Juli Zeh – Lege harten In Lege harten van de Duitse
bestsellerauteur Juli Zeh runt Britta een kliniek voor mensen met suïcidale neigingen, maar de
werkelijkheid ligt toch een tikje anders. Ze koppelt mensen die vastbesloten zijn hun leven te
beëindigen aan terroristische organisaties. Een computerprogramma selecteert potentiële
kandidaten, waarna zij aan een test worden onderworpen. Velen falen en keren vol levenslust
terug naar hun eigen bestaan. Slechts een select gezelschap krijgt de kans een zinvolle dood te
sterven. Met Lege harten schreef Juli Zeh een provocerende roman over een generatie die niet
langer gelooft in de samenleving.
Mogelijkheid van een eiland Michel Houellebecq 2012-11-02 Daniel is een succesvolle komiek:
met bijtende humor legt hij de pijnlijke gebreken van onze tijd bloot en verdient daarmee veel
geld. Toch is hij niet gelukkig of hooguit incidenteel. Maar is dat een reden om de voorkeur te
geven aan een volmaakt rimpelloos, onthecht leven, zoals zijn kunstmatige nazaat Daniel25 zich
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Timm is een van de grootste schrijvers van onze tijd.’ DER TAGESSPIEGEL
Meneer Lehmann Sven Regener 2003 Grepen uit het dagelijks en nachtelijk leven van een
Berlijnse biertapper aan de vooravond van de val van de Muur.
Britannica Book of the Year 2014 Encyclopaedia Britannica, Inc. 2014-03-01 The Britannica Book
of the Year 2014 provides a valuable viewpoint of the people and events that shaped the year
and serves as a great reference source for the latest news on the ever changing populations,
governments, and economies throughout the world. It is an accurate and comprehensive
reference that you will reach for again and again.
De dagen van Gavrilo Princip Guido van Hengel 2014-03-13 De moord op aartshertog Franz
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Ferdinand wordt wel gezien als de aanzet tot de Eerste Wereldoorlog. Op 28 juni 1914 werden
hij en zijn vrouw Sophie doodgeschoten, waarna de Europese grootmachten in een catastrofale
oorlog belandden. Bekend is dat de moordenaar, scholier Gavrilo Princip, hulp kreeg van
schimmige legerofficieren die verenigd waren in de Zwarte Hand, maar daar eindigt het verhaal
meestal. De schutter van Sarajevo lijkt zo een voet noot in de wereldgeschiedenis, maar wat was
zijn sociale, culturele en intellectuele achtergrond waardoor hij tot deze terreurdaad kwam? Wat
bewoog hem? En wat beoogde hij? Guido van Hengel volgt de persoonlijke ontwikkeling van
Princip: een arme boerenzoon uit de Bosnische bergen die met grote verwachtingen naar de stad
trok, daar radicaliseerde en uiteindelijk verstrikt raakte in een voor hem nieuwe wereld. De
frustratie van Princip is nu, een eeuw later, nog angstaanjagend actueel.
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