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allergieën. Giulia Enders heeft een vrolijk, open en
informatief boek geschreven over de spijsvertering.
Makkelijk te lezen, vol feiten, fabels, grapjes en de
recentste wetenschappelijke inzichten. Haar doel is:
iedereen meer kans geven op gezondheid. 'Giulia Enders
geeft een fenomenale masterclass "darmen". Boeiend vanaf
de eerste zin! Intelligent, aantrekkelijk geschreven.'
Humberto Tan, RTL Late Night 'Wie echt wil weten hoe de
spijsvertering in elkaar steek, van hap tot plons, lees
De mooie voedselmachine.' NRC Handelsblad**** 'Enders
wijst in haar boek op de belangrijke rol van de darmen
voor het brein. En ook voor andere organen; eigenlijk
voor het hele welbevinden van de mens.' de Volkskrant
Giulia Enders (1990) heeft haar studie geneeskunde bijna
afgerond. De mooie voedselmachine is geïllustreerd door
haar zus Jill.
De waarheid over de zaak Harry Quebert Joël Dicker
2014-01-02 New York, voorjaar 2008. De jonge auteur
Marcus Goldman lijdt aan een writers block, en dat
terwijl de deadline van zijn uitgever nadert. Dan wordt
in de tuin van zijn mentor, sterauteur Harry Quebert,
het lichaam gevonden van Nola Kellergan, die ruim dertig
jaar eerder op vijftienjarige leeftijd spoorloos is
verdwenen. Op Nolas lichaam ligt het manuscript van de
roman die Quebert zijn doorbraak naar het grote publiek
heeft bezorgd. Harry Quebert is onmiddellijk
hoofdverdachte en zijn beroemde roman komt in opspraak.
Overtuigd van de onschuld van zijn grote voorbeeld
vertrekt Marcus naar Harrys huis in New Hampshire om de
werkelijke toedracht rond de dood van Nola te
achterhalen. Maar de waarheid blijkt veel
gecompliceerder dan hij dacht. In De waarheid over de
zaak Harry Quebert verbindt Joël Dicker op
indrukwekkende wijze een intrigerende moordzaak met een
gevoelig geschreven verhaal over schrijverschap,
onzekerheid, ambitie, vriendschap en liefde.
De spelen .. G.A. Bredero 1617
De gulden harpe Karel Van Mander 1640
Culturele studies Jan Baetens 2009 Inleiding tot deze
wetenschappelijke discipline, mede aan de hand van
enkele casestudies..
Ooit zul je het begrijpen Virginie Grimaldi 2019-11-19
Wanneer Julia in één klap haar vader, vriend en
lievelingsoma verliest, stort haar wereld in. Ze besluit
het roer om te gooien en solliciteert voor een baan als
psycholoog in een verzorgingshuis in Zuid-Frankrijk,
vlak bij haar familie. Ze ziet ertegenop, maar wil alles
doen om weer gelukkig te worden. Julia ontdekt dat de
bewoners van Les Tamaris een rijk leven hebben gehad en
dat ze veel van hen kan leren. Langzaam geeft ze haar
verdriet een plaats en in haar groeit een grote liefde
voor alle opa’s en oma’s. En als ze de kleinzoon van een
van de bewoners ontmoet, lijkt haar leven opeens een
heel andere wending te nemen... 'Ooit zul je het
begrijpen' is een verhaal over het samenkomen van
levens, liefde, verdriet en is bovenal een ode aan het
leven.
De argonauten Maggie Nelson 2016-10-26 In deze
genderbending memoires komt cultuurcritica Maggie Nelson
met frisse, krachtige en hoognodige bespiegelingen over
seksualiteit, verlangen, ‘het gezin’ en over de
beperkingen en mogelijkheden van zowel de liefde als de
taal. In De Argonauten staat een liefdesgeschiedenis
centraal: de relatie van de auteur met de kunstenaar
Harry Dodge. Nelson laat ons meevoelen hoe het is om
haar hart te verliezen aan Dodge, die genderfluïde is.
Ze neemt ons mee op de lange weg van haar zwangerschap
en toont ons de ingewikkelde en de mooie kanten van een
onconventioneel gezin. Nelson houdt een pleidooi voor
fundamentele individuele vrijheid en voor een erkenning
van de waarde van liefde en zorg – je zou het de
strijdkreet kunnen noemen van dit oorspronkelijke,
scherpzinnige boek dat geen onderwerp schuwt en geen
concessies doet.

Theorie van het verliefde lichaam / druk 1 Michel Onfray
2002 Filosofische beschouwingen over de mogelijkheden om
de seksuele begeerte in werkelijke autonomie vorm te
geven.
De pest Albert Camus 2011-11-08 In de romans van
Nobelprijswinnaar Albert Camus wordt het absurde van de
twintigste-eeuwse samenleving afgezet tegen een
persoonlijke moraal van vriendschap en menselijkheid.
Een of meer personages worden steevast door de loop van
gebeurtenissen, nooit uit eigen vrije wil, schuldig aan
een misdaad. De kuststad Oran is in de greep van de
pest. De slachtoffers sterven een snelle en vreselijke
dood, en als gevolg van de quarantaine worden de andere
inwoners geplaagd door gevoelens van angst en
claustrofobie. Elke persoon reageert verschillend op de
dodelijke ziekte: sommigen leggen zich neer bij hun lot,
anderen zoeken schuld en wraak. En een paar, onder wie
de antiheld dokter Rieux, proberen kost wat kost de
terreur te weerstaan. De pest is een meeslepende
vertelling over moed en vastberadenheid en de broosheid
van het menselijk bestaan.
Polski bez trudu Barbara Kuszmider 2007 Cursus Pools
voor zelfstudie.
Nantas Émile Zola 2016-03-09 Émile Zola (Parijs, 2 april
1840 - aldaar, 29 september 1902) was een Frans
schrijver en journalist. Hij wordt gezien als de
belangrijkste vertegenwoordiger van de literaire school
der naturalisten. Zola's literaire arbeid werd beïnvloed
door het oeuvre van Honoré de Balzac en Gustave
Flaubert.
Naakt Jean-Philippe Toussaint 2014-08-15 Een mannequin,
gevolgd door een zwerm bijen, betreedt de catwalk
gekleed in honing, `een jurk van amber en licht. Het
sluitstuk van de herfst-wintercollectie van Marie,
modeontwerpster en beeldend kunstenares, de geliefde van
de verteller. Een verrassende scène die de opening vormt
van de nieuwe roman van Jean-Philippe Toussaint. In
Naakt staat de verhouding tussen de grillige Marie en de
verteller centraal, en hun herhaalde maar vruchteloze
pogingen hun verhouding te beëindigen. Dramatische en
soms absurde situaties en gebeurtenissen, in Japan,
Parijs en op Elba, vormen de achtergrond van de
tumultueuze liefde tussen de twee hoofdpersonen. Met dit
bijzondere, ontroerende en soms zelfs spannende boek,
dat aan het slot een onverwachte wending neemt, levert
Toussaint opnieuw het bewijs van zijn onmiskenbaar eigen
stijl en wijze van waarnemen. Jean-Philippe Toussaint
(Brussel, 1957) is een van de populairste schrijvers van
Europa. Zijn boeken zijn in meer dan twintig talen
vertaald. Hij ontving in 2005 de Prix Médicis voor zijn
roman Vluchten. De waarheid omtrent Marie werd in 2012
genomineerd voor de Europese Literatuurprijs. Naakt
stond in 2013 op de shortlist voor de prestigieuze
Franse Prix Goncourt. `Toussaint is een kunstenaar van
het woord én het beeld. NRC Handelsblad `Toussaint
blinkt uit in sfeerbeschrijvingen. Niet voor niets wordt
hij wel een epigoon van de nouveau romanciers uit de
jaren vijftig genoemd. de Volkskrant `Het mooie van
Toussaints oefening in verbeeldingskracht is dat die
aanstekelijk werkt. De Groene Amsterdammer
De vrouw in het woud Henriette Roland Holst-Van der
Schalk 1917
De hoed Tomi Ungerer 1990 Een wonderhoed van een rijke
man brengt de straatarme Benito Badoglio veel geluk.
Prentenboek met gekleurde, wat karikaturale
illustraties. Vanaf ca. 8 jaar.
De mooie voedselmachine Giulia Enders 2014-10-15 De
mooie voedselmachine - De charme van je darmen Als je
lekker in je vel wilt zitten, gezond oud wilt worden en
gelukkiger wilt leven, moet je goed voor je darmen
zorgen. Die zijn de belangrijkste adviseur van ons
brein. Een verkeerde balans in je darmflora kan zelfs
samenhangen met overgewicht, depressie, alzheimer en
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Alberto Giacometti Charlotte van Lingen 2008
De badkamer Jean-Philippe Toussaint 1986 Een tegen de
dertig lopende jongeman onttrekt zich aan het actieve
leven en vestigt zich in zijn badkamer.
De gelukkigen Kristine Bilkau 2016-02-12 Isabell en
Georg zijn een gelukkig paar. Als Isabell ’s avonds met
haar cello op haar rug van het theater naar huis gaat en
als Georg van de redactie huiswaarts loopt, of wanneer
zij samen nog een nachtelijke wandeling maken, dan
kijken ze graag naar binnen bij de huizen in de straat.
Ze zien de stijlvolle verlichting, de boekenwanden, de
schilderijen of foto’s aan de muur, de bonte gordijnen
in de kinderkamers. Zo, zeggen ze, mag hun toekomstig
leven er ook best uitzien. Met de geboorte van hun
zoontje groeit hun geluk, maar ook hun onrust en
onzekerheid. Op Georgs redactie doen geruchten de ronde
dat de krant verkocht wordt, en Isabell moet weer
sollicitatiebrieven gaan schrijven omdat de
theaterproductie bezuinigt en voor een cellogeluid uit
de computer heeft gekozen. Hoelang kunnen zij de huur
nog betalen, nu er in het trappenhuis een dure
kroonluchter is opgehangen en er een huurverhoging in de
brievenbus ligt? Ineens kruipt er iets dreigends en
verontrustends in hun leven. Georg speelt al veel te
lang de optimist, hij wil door Isabell niet als loser
beschouwd worden, en Isabell krijgt krampen in haar hand
en paniekaanvallen tijdens het voorspelen bij haar
sollicitatie. Met de angst groeien de eenzaamheid en het
wederzijdse wantrouwen. Met empathie én nietsontziende
precisie tekent Kristine Bilkau het beeld van een
generatie die vreest uit het paradijs verdreven te
worden, omdat een vaste baan en een veilig bestaan voor
velen onbereikbaar geworden zijn; ineens moeten ze
vechten om overeind te blijven, in hun werk, in de
maatschappij en in de liefde.
Turner in zijn tijd Andrew Wilton 2006 Monografie van de
Engelse schilder (1775-1851).
Het boek van de Baltimores Joël Dicker 2016-03-03 Tot de
dag van het Drama waren er twee families Goldman: de
Goldmans-uit-Baltimore en de Goldmans-uit-Montclair. De
Goldmans-uit-Montclair, waarvan Marcus Goldman deel
uitmaakt, zijn een middenklassengezin dat in een klein
huis in Montclair woont. De Goldmans-uit-Baltimore
vormen een welvarend gezin dat in een luxe villa in een
rijke buitenwijk van Baltimore woont. Voor hen koestert
Marcus een grenzeloze bewondering. Acht jaar na het
Drama besluit Marcus de geschiedenis van zijn familie te
vertellen en blikt hij terug op de lotgevallen van de
Goldmans-uit-Baltimore, op zijn dierbare neven Hillel en
Woody en hun buurmeisje Alexandra. Al voor het Drama
zich ontvouwde begon het vernis van de BaltimoreGoldmans langzaam scheurtjes te vertonen. Totdat alles
op een dag instortte. En sindsdien wordt Marcus
voortdurend door één vraag geplaagd: wat is er nu echt
met de Baltimores gebeurd?
Het mysterie van kamer 622 Joël Dicker 2020-11-10 De
nieuwe pageturner van de auteur van Harry Quebert Aan
het begin van de zomer van 2018 verblijft een schrijver
in het luxueuze Paleishotel in het Zwitserse Alpendorp
Verbier. Hij verblijft in kamer 623 en verbaast zich
erover dat de kamer naast hem het nummer 621-bis heeft.
Langzamerhand wordt duidelijk dat jaren eerder een moord
is gepleegd in kamer 622, waarvan het politieonderzoek
nooit is afgerond. De schrijver besluit zich volledig op
de onopgeloste moord te storten: wat gebeurde er twintig
jaar eerder in kamer 622? Met de precisie van een
Zwitserse meester-horlogemaker neemt Joël Dicker ons in
deze duivelse en adembenemende roman mee naar het hart
van zijn geboortestad, waarbij een liefdesdriehoek,
machtsspelletjes, verraad en jaloezie op de achtergrond
meespelen.
De kracht van het NU Eckhart Tolle 2010-05-02 Eckhart
Tolles De kracht van het Nu, hét spirituele boek van het
afgelopen decennium, nodigt je uit je over te geven aan
het Nu. Bevrijd jezelf van je constante denken! Tolle's
praktische en mystieke boodschap reikt ons transcendente
waarheden aan die ons vrij maken. Om de weg te gaan die
wordt beschreven in de bestseller De kracht van het Nu
dien je de identificatie met je analytische geest en het
daardoor gecreëerde onechte zelf, het ego, te laten
varen. We zijn ons denken niet. We kunnen onszelf van
psychische pijn verlossen. Je authentieke kracht wordt
pas gemobiliseerd door je over te geven aan het Nu. Hier
vinden we vreugde en zijn we in staat ons ware zelf te
omarmen. Daar komen we er ook achter dat we al 'heel' en
'volmaakt' zijn. Velen zullen tijdens het lezen van dit
boek vaststellen dat de grootste blokkades om in het Nu

te komen onze relaties zijn, dat wil zeggen de manier
waarop we in onze relaties staan. Relaties kunnen echter
ook een toegang zijn om tot verlichting te komen, mits
we ze wijs benutten zodat ze bijdragen aan onze
bewustwording en we daardoor in staat zijn meer liefde
te geven. Als we volledig aanwezig kunnen zijn en iedere
stap in het Nu kunnen zetten, kunnen we de werkelijkheid
ervaren van zaken als 'overgave', 'vergeving' en 'het
onnoembare'. Zo kunnen we onszelf openstellen voor de
transformerende ervaring van De kracht van het Nu, hét
spirituele boek van de afgelopen decennia.
Cowboy Henk / druk 1 Herr Seele 2013-06-21 Cowboy Henk
kwam, zag en overwon. Na ruim dertig jaar is hij
uitgegroeid tot een icoon vanjewelste, geëerd met
stripmuren, ecomonumenten en opblaaspoppen. De figuur
van Cowboy Henk, met zijn gespierde lichaam en lange
gele kuif, is even dubbelzinnig als doortastend. Hij
beleeft de meest tegenstrijdige ervaringen zichtbaar
onbewogen, hoewel zijn reacties zelden voorspelbaar
zijn. Maar of hij nu lijkt op een groot kind of een op
drift geraakte volwassene, Cowboy Henk laat niemand
onberoerd, in binnen- en buitenland. Voor het eerst in
dertig jaar krijgt de cowboy het boek dat hij verdient.
Hij is en blijft een van de meesterlijke vondsten van
Kamagurka en Herr Seele.
I. V. Vondels Leeuwendalers. Lantspel Joost van den
Vondel 1647
Parijs en omstreken 1862
Moussa, of de dood van een Arabier Kamel Daoud
2015-10-06 Met Moussa of de dood van een Arabier heeft
Kamel Daoud een stem gegeven aan ‘de Arabier’ uit de
Franse klassieker De vreemdeling van Albert Camus.
Haroen wordt al zijn hele leven gekweld door de zinloze
moord op zijn broer door Meursault, de beruchte antiheld
uit Camus’ roman. Haroen besluit zijn broer uit de
anonimiteit te halen door hem een naam te geven: Moussa.
En een stem, die de gebeurtenissen beschrijft die
leidden tot Moussa’s dood op een oogverblindend
Algerijns strand. De roman Moussa of de dood van een
Arabier is tegelijkertijd een liefdesverklaring aan en
overpeinzing van de Arabische identiteit, waarin het
kolonialisme en de druk van het geloof een grote rol
spelen. Kamel Daoud won met Moussa of de dood van een
Arabier de Prix Goncourt du Premier Roman 2015.
De rol van de rechter in de echtscheidingsprocedure
Henriëtte Lenters 1993
Het verderf van Parijs Raf de Bont 2004
Boek der doden Glenn Cooper 2021-04-13 Hij is
onvoorspelbaar en kent geen genade. De
doemsdagmoordenaar stelt de FBI in New York voor een
raadsel. Wat betekent vrij wil nog, als ons lot al
eeuwen vastligt? New York lijkt geteisterd te worden
door een serie-moordenaar. Het enige wat de 'doemsdag'slachtoffers linkt, is een witte briefkaart met daarop
een doodskist, hun naam en de dag waarop ze zullen
sterven. Will Piper, profiler bij de FBI, wordt samen
met de jonge ambitieuze Nancy op de vreemde zaak gezet.
Op geen enkele manier kan er verband tussen de moorden
gelegd worden, totdat een kleine aanwijzing naar het
zeer geheime Area51 in de woestijn van Nevada leidt.
Daar hoort Will een verhaal dat zijn anders zo nuchtere
en licht sceptische kijk op de wereld volledig op zijn
kop zet. Eind jaren veertig maakten de Britse president
Churchill en de Amerikaanse president Truman een
afspraak over een bijzondere ontdekking. Al sinds de
middeleeuwen blijkt er een bibliotheek te bestaan waar
het grootste geheim van de mensheid bewaart wordt. Als
dat uitkomt, zal de paniek op de wereld niet te overzien
zijn. ‘Karakters, dialogen: dik voldoende.’ – VN’s
Detective & Thrillergids
Getuigend staatsrecht 2005
Achter het gordijn: schouwburgschetsen Louis de Semein
1878
Volkswagen Blues Jacques Poulin 2005
Gewijde nacht Tahar Ibn Ǧallūn 1988 Bij het sterfbed van
haar vader, bevrijdt een jonge Marokkaanse vrouw zich
van de vloek, dat zij twintig jaar lang als jongen is
opgevoed.
Maeghden Joost van den Vondel 1709
Het leven een gebruiksaanwijzing Georges Perec
2017-06-08 Toen Het leven een gebruiksaanwijzing – door
Italo Calvino geroemd als ‘de laatste grote gebeurtenis
in de geschiedenis van de roman’ – in 1978 verscheen
werd het direct bekroond met de Prix Médicis. En in
1995, het jaar waarin de Nederlandse vertaling voor het
eerst verscheen, werd het door de verzamelde Vlaamse en
Nederlandse kritiek uitgeroepen tot het beste boek van
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dat jaar. De roman is een magistraal literair vlechtwerk
van de bizarre levensverhalen van bewoners in een groot
oud flatgebouw in Parijs. Excentrieke miljonairs,
croupiers, moordenaars, necrofiele schilders,
televisieproducenten, danseressen, kamermeisjes en
coureurs passeren de revue. Maar hoe uitzonderlijk die
personages ook mogen zijn, het is de banale, nooit
ondervraagde, alledaagse werkelijkheid die Perec op
minutieuze wijze beschrijft en onder de loep neemt, en
die deze roman zo bijzonder maakt. Dit is een boek van
wanhoop, liefde en verraad, een ‘wonderbaarlijk compleet
boek’ dat een heel nieuw beeld van de wereld geeft en
geschreven is door een auteur die vaak in één adem
genoemd wordt met literaire grootheden als Joyce,
Nabokov en Borges.
De verdwijning van Stephanie Mailer Joël Dicker
2019-04-04 Orphea is een rustige badplaats in de
Hamptons, een paar uur rijden van New York. Een stadje
waar niet veel gebeurt, tot het op de avond van 30 juli
1994 wordt opgeschud door een afschuwelijk incident: de
burgemeester van de stad en zijn familie worden thuis

vermoord, evenals een toevallige voorbijganger die
getuige was van de tragedie. Het onderzoek wordt geleid
door twee jonge politieagenten, Jesse Rosenberg en Derek
Scott. Ambitieus en vasthoudend weten zij de moordenaar
te pakken, het bewijs is zeer overtuigend. Ze verdienen
lof voor hun prestatie en ontvangen zelfs een
onderscheiding. Twintig jaar later, in de vroege zomer
van 2014, vertelt een journalist met de naam Stephanie
Mailer aan Jesse dat hij destijds een belangrijke fout
heeft gemaakt. Voor hij haar uitvoeriger kan spreken,
verdwijnt ze onder mysterieuze omstandigheden. Wat is er
met Stephanie Mailer gebeurd? Wat heeft ze ontdekt? En
vooral: wat gebeurde er echt op de avond van 30 juli
1994 in Orphea?
Reize door Frankrijk Adriaan van der Willigen 1805
Verzonken grenzen Henriette Roland Holst-Van der Schalk
1920
Paris Match 2001-05
De waarheid omtrent Marie Jean-Philippe Toussaint 2011
Twee ex-echtgenoten kunnen elkaar niet loslaten.
Kerkhofblommen Guido Gezelle 1888
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