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Tekst en betoog J. J. van Cuilenburg 1988
Science Citation Index 1994 Vols. for 1964- have guides and journal lists.
Sluipmoord Barry Eisler 2008 Een Japans-Amerikaanse huurmoordenaar krijgt van de CIA, zijn oude werkgever, de opdracht een gewetenloze
wapenhandelaar te elimineren.
Naschrift bij "De naam van de roos" Umberto Eco 1984 Uiteenzetting over de aard en het ontstaan van de roman "De naam van de roos."
Il bollettino della Camera di commercio italiana per le Americhe 1945
De wetenschap van Leonardo da Vinci Fritjof Capra 2013-10-09 Een nieuwe kijk op Leonardo da Vinci! Met de ogen van een kunstenaar
bestudeerde Leonardo da Vinci de wetenschap vanuit de levende materie. Leonardo da Vinci's baanbrekend wetenschappelijk werk was tijdens
zijn leven zo goed als onbekend. De gerenommeerde wetenschapper en bestsellerauteur Fritjof Capra claimt dat Leonardo in vele opzichten de
miskende 'vader van de moderne wetenschap' is. Aan de hand van meer dan 6.000 pagina's van Leonardo's nagelaten aantekeningenboeken,
legt Capra uit dat Leonardo's enorme kennis in de buurt kwam van wetenschap. En dan gezien door de ogen van een kunstenaar. Fritjof Capra
is natuurkundige en heeft vier bestsellers geschreven, waaronder De tao van de fysica en De eenheid van het leven. Hij is grondlegger en
directeur van Het Center for Ecoliteracy in Berkeley. Zijn boeken zijn internationaal bekend en hij geeft er wereldwijd lezingen over. Hij woont in
Berkeley, Californië, met zijn vrouw en dochter.
Oud-Holland Martin Kalff 1895
Inleiding tot de Hollandsche rechtsgeleerdheid Hugo de Groot 1767
Vaderlandsche liederen
Een hete ijssalon Heere Heeresma 1990
Vademecum der bijzondere ontleedkunde van den mensch 1859
De keizer van Parijs CS Richardson 2013-02-14 Een ontwapenend liefdesverhaal Parijs, 1930. Octavio runt de Notre-Dame bakkerij. Net als
zijn vader is hij zwaar dyslectisch. Isabeau werkt als restaurateur in de kelder van het Louvre. Als kind heeft zij een ongeluk gehad waardoor de
helft van haar gezicht is verbrand. Twee mensen met een gebrek, die elkaar van een afstand zien, verliefd worden, maar die geen van beiden
de eerste stap durven zetten. Octavio komt vaak met zijn vader in het Louvre, waar zij hun fantasie de vrije loop laten. Isabeau is een
liefhebster van boeken, die Octavio ondanks zijn dyslexie verzamelt. Een vreemde keten van personen, onder wie een mysterieuze
wereldreiziger, een verarmde schilder en een slimme boekhandelaar, bepaalt of zij elkaar ook daadwerkelijk gaan ontmoeten. CS Richardson
werkt al meer dan twintig jaar als vormgever in het Canadese boekenvak. Voor zijn debuut Aan het einde van het alfabet kreeg hij de
Commonwealth Prize. De keizer van Parijs is lovend ontvangen en genomineerd voor de Giller Prize 2012. 'Een boek om te koesteren briljant.
Wie liefhebber is van mooi gevormde zinnen en elegant proza, van hartveroverende personages en een fragiel, ontroerend verhaal, van
boeken, van Parijs en van boulangeries, die houdt van dit boek.' - The Globe and Mail 'Een roman die schilder- en schrijfkunst in zich verenigt
en waar de intense helderheid van een droom vanaf spettert. De lezer wordt meegesleept, leest met ingehouden adem en ziet vol spanning en
verlangen uit naar dat voorbeschikte moment, dat unieke hoogtepunt.' - National Post
Russische denkers Isaiah Berlin 1981 Bundel essays over de Russische geschiedenis, literatuur en filosofie van de 19e eeuw.
Domburg en zijn geschiedenis H.M. Kesteloo 1890
Leven, werk en rebellie aan boord van de Oost-Indiëvaarders (1595-1650) Herman Ketting 2005
Leer ons stil te zitten Tim Parks 2011-08-24 Leer ons stil te zitten is het bijzonder onderhoudende verhaal van Tim Parks' zoektocht naar
genezing. Wanneer Parks wordt gekweld door pijn die niemand lijkt te kunnen verklaren of verhelpen, wordt hij gedwongen een paar harde
waarheden over de relatie tussen lichaam en geest, over onze hectische samenleving en over zijn schrijverschap onder ogen te zien. Na een
vruchteloze gang langs de loketten van de traditionele geneeskunde vindt hij tot zijn eigen verbazing verlichting in het doen van ademhalingsen ontspanningsoefeningen. Uiteindelijk komt hij zelfs uit bij meditatie, en dit was wel het allerlaatste wat Parks verwachtte. Gaandeweg rijzen
bij Parks vragen over het effect van ziekte op het werk van geliefde schrijvers, over de rol van religie als vormende kracht bij de ontwikkeling
van ons zelfbeeld, en over de invloed van sport en kunst op onze ideeën over gezondheid en welbevinden. Iedereen krijgt op enig moment met
ziekte te maken - weinigen zullen die ervaring met zo veel elan, inzicht en intelligentie kunnen beschrijven als Tim Parks.
De houtteelt Alphons van Ryckevorsel 1895
Romeo en Julia William Shakespeare 2001
Rivista delle corse notizie ippiche e varietà di sport 1896
Voordrachten over tropische huidziekten J. D. Käyser 1911
Pathologisch bindweefsel Daniel Eliza Siegenbeek van Heukelom 1885
Alloys Index 1985
Nederlandsche vrouwen van vroeger en later tijd, geschetst in hare lotgevallen en verdiensten J. van Reyn 1863
De Amstelstroom, Nicolaas Simon van Winter 1755
Kenilworth Walter Scott 1862
Proust Samuel Barclay Beckett 1977
Lettre à Louis XIV. Francois de Salignac de La Mothe Fénelon (archevêque de Cambrai) 1825
Crocker-Langley San Francisco Directory 1912
Schemerlanden J.M. Coetzee 2018-11-13 Schemerlanden is het debuut van J.M. Coetzee; het verscheen in 1974. Het bestaat uit twee
novellen die beide - in verschillende tijden, maar met een verrassend overeenkomstige blik - het perverse geweld van de kolonisatie als thema
hebben. In 'Het Vietnamproject' is Eugene Dawn, een specialist op het gebied van psychologische oorlogvoering, betrokken bij een grotesk
project om de oorlog in Vietnam te beëindigen door de vijand te demoraliseren. Als hij aan een gedetailleerd rapport in het geëigende
technische jargon bezig is, verandert de anonieme, ideologische en kille taal langzamerhand in een emotioneel en aangrijpend persoonlijk
proza, waarin de problemen in zijn privéleven de overhand krijgen. 'Het relaas van Jacobus Coetzee' beschrijft de gruwelijke wraak van de
ontdekkingsreiziger Jacobus Coetzee op een Hottentottenstam die hem gevangen heeft genomen. Wanneer na zijn vrijlating een aantal
'getemde' Hottentotslaven toch naar hun eigen stam terugkeren om van de vrijheid te genieten, besluit Jacobus in 1760, zogenaamd op

olifantenjacht, dat deze vrijheid een kort leven beschoren zal zijn.
De gazellejongen A. F. Th. van der Heijden 2004 Bundeling van de verhalenbundel 'Een gondel in de herengracht' en de roman 'De draaideur'.
Notendop Ian McEwan 2016-09-27
Laatste vlucht uit Stalingrad Alfons Lucien van Welde 1997
Onder de jaguarzon Italo Calvino 1987 Drie novellen waarin telkens een zintuig centraal staat.
Wandelingen door Gooi- en Eemland en omstreken J. A. de Rijk 1905
Novellen en schetsen Gustaaf D. D'Hondt 1891
Nieuwe jongen Tracy Chevalier 2017-07-18 Aanbeland op zijn vierde school in zes jaar tijd, weet diplomatenzoon Osei Kokote dat hij een
bondgenoot nodig heeft wil hij zijn eerste schooldag overleven. Hij heeft dus geluk dat het klikt met Dee, het populairste meisje van de school.
Maar één leerling kan het niet uitstaan getuige te zijn van deze ontluikende verwantschap: Ian besluit om de vriendschap tussen de zwarte
jongen en het gouden meisje te verwoesten. Aan het eind van de dag zullen de school en haar hoofdrolspelers – zowel de leraren als de
leerlingen – nooit meer hetzelfde zijn. De tragedie van Othello wordt verplaatst naar een voorstedelijk Washingtons schoolplein in de jaren 70,
waar kinderen verliefd worden en al voor de lunch niet meer verliefd op elkaar zijn, en een onverschillig racisme beoefenen zoals ze dat bij hun
ouders en leraren hebben opgepikt. Verteld over de schouders van vier elfjarigen – Osei, Dee, Ian en zijn tegenstribbelende ‘vriendinnetje’ Mimi
– zal Tracy Chevaliers krachtige drama over vrienden die worden uiteengereten door jaloezie, pesten en verraad je wankelend achterlaten. ‘Dit
is een beeldende hervertelling van Shakespeare, en de wisselwerking tussen zijn personages en hun motivaties passen wonderwel in de wrede
wereld van het schoolplein.’ – Joanne Harris, auteur van Chocolat ‘Othello gaat over wat het betekent om een buitenbeentje te zijn, en dat
gevoel kan al op jonge leeftijd de kop opsteken. We hebben allemaal weleens aan de rand van een schoolplein vol pestkoppen gestaan, ons
afvragend of we wel geaccepteerd zouden worden.’ – Tracy Chevalier
Lusthof der ziele, vercierd met allerlei godsdienstige oeffeningen en uitmuntende gebeden: Jacobus Merlo Horstius 1777
Wtleggingh op den metamorphosis Ovidij Carel van Mander 1611
Predikatien over verscheide texten der H. Schriftuur; Joannes Houbakker 1730
Rivista nautica rowing, yachting, Marina militare e mercantile 1895
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