Het Korte Leven Roman - eischtal.ml
een echte weg lijkt er voor het leven niet erwin mortier - toen me het nieuws van het overlijden van patricia de
martelaere bereikte moest ik aan twee dingen denken aan die ene keer dat we elkaar de hand hebben geschud in
omstandigheden die we niet ideaal vonden en aan het slot van een van haar essays over freud waarin zoals zo vaak de
dood centraal staat er is geen andere keuze dan die tussen de onmiddellijke terugkeer en de omweg een, het verhaal van
anne frank - anne frank is een joods meisje dat tijdens de tweede wereldoorlog moest onderduiken om aan de nazi s te
ontkomen tijdens de onderduik in het achterhuis aan de prinsengracht houdt ze een dagboek bij, griekse boeken
griekenland lezen onderweg naar ithaka - griekse boekenlijst op deze lijst staan boeken die over griekenland gaan maar
geen standaard reisgids boeken die zich deels in griekenland afspelen inclusief boeken van griekse auteurs en boeken over
de griekse oudheid en mythologie, nrc boeken recensies de achtergrondartikelen en interviews - verdieping van het
literaire leven en de maatschappelijke actualiteit van wekelijkse boekrecensies tot achtergronden over literaire tendensen en
ontwikkelingen in de uitgeverswereld, willem frederik hermans instituut alles over w f hermans - deze korte biografie is
gebaseerd op de korte levensschets die frans a janssen in 1985 bijdroeg aan g j van bork en p j verkruijsse de nederlandse
en vlaamse auteurs, toelichting bij het programma 2018 2019 kcs haarlem - het driemaandelijkse speling zoekt naar
eigentijdse spiritualiteit en mystiek speling probeert de onderstroom van het alledaagse leven zichtbaar te maken,
perspective seen from different points of view - abstracts in het nederlands j h van den berg 1914 historisch
fenomenologisch realist de historiciteit van de veranderingen moet niet alleen in haar eenvoudige chronologie worden
bestudeerd maar ook situationeel in haar synchronie gelijktijdigheid, willem frederik hermans het behouden huis - willem
frederik hermans het behouden huis de bezige bij amsterdam 1951 titelverklaring de ik figuur verblijft enige tijd in een huis
dat in de oorlogsstrijd behouden is gebleven
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