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slachten, mishandelen en het onderwerpen aan
experimenten.
Eindspel Tom Clancy 2017-03-17 Eindspel is het nieuwste
boek van de Amerikaanse topauteur Tom Clancy, bekend van
De jacht op de Red October en Golf van ontzetting. Na
een vernietigende nucleaire confrontatie in het MiddenOosten, staan Amerika en Rusland lijnrecht tegenover
elkaar in hun honger naar werelddominantie. Terwijl JFSpiloot majoor Stephanie Halverson op een
verkenningsexpeditie in Rusland een revolutionair nieuw
radarsysteem test, wordt ze uit de lucht geschoten. In
de jungle van Ecuador is de keiharde marinier Mikhail
“Lex” Alexandrov een gezochte terrorist op het spoor als
hij plotseling een internationale samenzwering ontdekt
die hem en zijn team midden in de strijd werpt. Op een
eiland voor de kust van Japan, wordt een Russische exspion door haar oude kameraden opgejaagd. Haar enige
hoop op overleven is overlopen naar het Westen. Zo raakt

Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de
Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630
J. G. C. A. Briels 1974 This bio-bibliographical study
concentrates on printers, publishers and booksellers,
who originated in the Southern Netherlands and who were
active in the Dutch Republic c. 1570-1630. It is largely
based on archive materials and numerous new data are
brought to light. By far the greater part of this book
(pp. 16-554) is occupied by a bio- bibliographical
Dictionary of printers, publishers, booksellers, active
in the Republic of the United Netherlands c. 1570-1630.
With 38 illustrations and 160 facsimiles of printer's
marks.
Een onze vader 1857
De Mens aan de grens Jaap Kruithof 1985
In naam van de beesten Ward Ruyslinck 1976 Aanklacht
tegen het misbruiken van dieren, zoals het ritueel
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ieder van hen betrokken bij het complot van een
groepering die niet verslagen blijkt, maar met dodelijke
kracht weer toeslaat. De Amerikaan Tom Clancy is een van
de succesvolste thrillerschrijvers aller tijden. Met
bestsellers als De jacht op de Red October en Golf van
ontzetting behaalde hij internationale roem. Clancy
overleed in 2013 na een kort ziekbed, op 66-jarige
leeftijd. Coauteur Peter Telep schreef eerder Zwarte
lijst en Strijdpunt naar een idee van Clancy. ‘Niemand
geeft zo’n volledig beeld van moderne oorlogsvoering.’
The Sunday Times ‘Bloedstollende actie... vermakelijk en
voortreffelijk actueel... Clancy heerst nog altijd.’ The
Washington Post
De Kongostaat van Leopold II A. M. Delathuy 1989
Geschiedenis (tot 1900) van het aandeel van koning
Leopold II in het ontstaan van een Belgische kolonie in
Afrika.
Rood rubber Daniël Vangroenweghe 2020
Recueil des journaux d'Algérie Gilbert Perez 1967
Ostinato Paul Goma 1974
Het kamp van Broos en Kaliko Wilhelmus Simon Marie
Hoogbergen 2009 De geschiedenis van de Surinaamse
bosnegerfamilie Landveld, die sinds circa 1770 op de
indertijd verlaten plantage Rorac aan de Surinamerivier
woonden/wonen.
Nederland en Duitschland Rudolph Willem Jan Cornelis de
Menthon BAKE 1867
Belgie en zijn koningen / druk 2 Mark Van den Wijngaert
2014-08-28 Hoe evolueerden de macht en de invloed van de
vorst in België van 1831 tot heden? Dat is de hamvraag
in dit boek. En wie kan daar beter het antwoord op geven
dan professor Mark Van den Wijngaert, emeritus
hoogleraar Hedendaagse Geschiedenis en een absolute
autoriteit inzake het koningshuis? Chronologisch
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overloopt hij het leven van de koningen en hun impact op
de politieke besluitvorming: van Leopold I, die over
dominante macht beschikte, tot Filip I, die nog slechts
invloed uitoefent. 0Centraal in deze boeiende evolutie
staat het spanningsveld tussen de erfelijke monarchie en
de regering, gemandateerd door de kiezer. Leopold I en
vele van zijn opvolgers probeerden het politieke leven
in de Wetstraat naar hun hand te zetten. Een tweestrijd
die zelfs na 183 jaar België nog niet is beslecht, zoals
blijkt uit deze volledig herziene en geactualiseerde
editie van dit gezaghebbende standaardwerk.
Het boek van de Stad der Vrouwen Christine de Pisan 1984
Vrij uitzicht Anya Niewierra 2020-09-22 Van de auteur
van Het bloemenmeisje (winnaar van de Hebban
Thrillerprijs 2020) komt nu een compleet herziene editie
van Vrij uitzicht, met nieuw voorwoord van de auteur. De
succesvolle zakenvrouw Tess Clement keert na 25 jaar
terug naar het Zuid-Franse bergdorp Mosset waar zij ooit
betrokken was bij een raadselachtige verdwijning. Haar
besluit om het eeuwenoude chateau als vastgoed te
ontwikkelen zet de verhoudingen in Mosset al snel op
scherp. Zeker als de mysterieuze kasteelbewoner haar
leven binnendringt. Beetje bij beetje wordt een
aangrijpend familiedrama blootgelegd dat de sleutel tot
de verdwijningen vormt. Er ontstaat een wreed kat-enmuisspel, waardoor Tess uiteindelijk ervaart dat er een
diepe kloof gaapt tussen haar herinneringen van toen en
de werkelijkheid van nu.
Roomse meisjes Ton van Reen 2014-05-15 Ton van Reen
(1941) schreef tientallen romans, reisboeken en
jeugdboeken. In zijn romans verwerkte hij vaak de sfeer,
de rituelen en de gebeurtenissen die hij meemaakte in
het katholieke Limburg van de jaren voor, tijdens en na
de Tweede Wereldoorlog. Roomse meisjes is een roman over
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het rijke roomse leven van de jaren na de Tweede
Wereldoorlog.
Het winterjaar Ton van Reen 2014-05-15 Ton van Reen
(1941) schreef tientallen romans, reisboeken en
jeugdboeken. In zijn romans verwerkte hij vaak de sfeer,
de rituelen en de gebeurtenissen die hij meemaakte in
het katholieke Limburg van de jaren voor, tijdens en na
de Tweede Wereldoorlog. Winterjaar is een roman over het
rijke roomse leven van de jaren na de Tweede
Wereldoorlog.
Op zee Toine Heijmans 2011-06-30 Op zee is een
spannende, wonderschone roman over ouders en kinderen en
de angst om alles te verliezen. Een vader neemt zijn
zevenjarige dochter mee op een zeiltocht, in twee dagen
van Noord- Denemarken naar Nederland. Afgezonderd van de
rest van de wereld horen ze meer dan ooit bij elkaar.
Totdat er iets gebeurt wat hun leven totaal op zijn kop
zet. Op zee is een spannende, wonderschone roman over
ouders en kinderen en de angst om alles te verliezen.
Het boek werd verfilmd en is in verschillende talen
vertaald; in Frankrijk werd het bekroond met de
prestigieuze Prix Médicis étranger.
Onze Oost Jacob Kuyper 1864
Geschiedenis der Joden in Nederland. - Utrecht, van der
Post jun. 1843 Hendrik Jakob Koenen 1843
Wat enigjes Marten Toonder 1975 Drie avonturen van Heer
Bommel en Tom Poes.
Handboek der Nederlandsche taal Jacobus van Ginneken
1913
Overheidscommunicatie in België Daniël Coninckx 2004
Nachttrein naar Lissabon Pascal Mercier 2015-01-16
Midden in een les verlaat de leraar Raimund Gregorius
het klaslokaal. Opgeschrikt door het besef dat de tijd
hem door de vingers glipt, laat hij zijn geordende leven
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achter zich en vertrekt hij nog diezelfde nacht met de
trein naar Lissabon. De aanleiding voor deze drastische
stap is een boek dat hij bij toeval in handen heeft
gekregen. Het is van de Portugese arts Amadeu de Prado,
die zo indringend schrijft over de diepste ervaringen in
het leven van de mens, dat Gregorius er niet meer van
loskomt. In Lissabon gaat hij op zoek naar sporen van
Prado. Zo hoopt hij te ontdekken hoe hij zijn leven moet
leiden en welke wending hij eraan kan geven om een ander
mens te worden. ‘Magistrale roman over alle grote vragen
van het bestaan.’ de Volkskrant ‘Een boek dat nog lang
in je nazindert als je het uit hebt.’ Het Parool
‘Pleidooi voor de literatuur, een absolute aanrader.’ De
Telegraaf ‘Een ingenieuze roman over een zoektocht naar
de vrijheid.’ Vrij Nederland
Tussen traditie en verandering Lucie Bloemberg 1995
Rachel, een document Martin Amis 2020-12-02 ‘Rachel. Een
document’ was het debuut van Martin Amis en betekende
meteen zijn doorbraak. Ruim veertig jaar na verschijning
is het nog altijd een sprankelende roman, intelligent,
hilarisch en herkenbaar. In ‘Rachel. Een document’ vormt
de zelfbewuste Rachel een onweerstaanbare uitdaging voor
de negentienjarige Charles Highway, die zich in het huis
van zijn zus in Londen voorbereidt op het
toelatingsexamen voor Oxford. Als Rachel na een
uitgebreide veroveringscampagne bij hem intrekt, blijkt
haar aanwezigheid zuiverend te werken op het hele
huishouden. Dat geldt zowel voor Charles’ zus, verstrikt
in een huwelijkscrisis, als voor hemzelf, worstelend met
verlangens en ambities, verscheurd tussen kinderlijke
neigingen en volwassen bedoelingen. ‘Een buitengewoon
grappig, nogal schunnig boek over jong zijn en weten dat
je het bent.’ – The Observer ‘Amis’ beeld van de
puberteit is ongepolijst, angstaanjagend en hilarisch.’
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– The New Yorker
Mijn kleine oorlog Rudi Vranckx 2018-09-25 Reeds dertig
jaar brengt Rudi Vranckx voor VRT verslag uit over
oorlogsconflicten. Van de val van het Oostblok in 1989
tot de recente val van het IS-kalifaat in Syrië en Irak:
Rudi was erbij. In een waanzinnige wereld die wordt
gedomineerd door buitensporig geweld en misleidende
propaganda, gaat hij telkens op zoek naar de ware
toedracht van een conflict en kleine verhalen van gewone
mensen in de grote geschiedenis. Hoe hij zelf, als
journalist en ook als mens, sinds drie decennia oorlogen
beleeft, vertelt Rudi in Mijn kleine oorlog.
1914 Margaret MacMillan 2014-01-07 Aan het begin van de
twintigste eeuw dachten veel mensen dat een lange
periode van welvaart, vooruitgang en vrede was begonnen:
1913 was een bruisend en optimistisch jaar. Maar een
jaar later begon voor Europa de bloedigste periode in
haar geschiedenis, die mensenlevens en economieën
verwoestte en aan het slot waarvan het zijn wereldwijde
invloed ook nog eens kwijt was. Hoe kon dit gebeuren?
Wát is er eigenlijk gebeurd? In 1914, een fascinerende
reconstructie, laat Margaret MacMillan zien dat niet
alleen technologische en politieke ontwikkelingen maar
ook momenten van menselijke zwakte Europa richting
afgrond leidden.
In triplo Hugo Pos 1995 Autobiografie van de SurinaamsNederlandse jurist en letterkundige (1913).
Filosofen van de derde wereld Hans Achterhuis 1975
Analyse van het denken, van vijf niet Europese
filosofen, over maatschappelijke problemen.
Gemeinde-Zeitung 1875
Karaoke kapitalisme Kjell A. Nordström 2004 Zelfhulpboek
waarin de weg gewezen wordt naar meer succes in het
zakendoen en naar een gelukkiger persoonlijk leven
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dankzij een beter inzicht in het huidige kapitalistische
systeem.
De vloek van Osama Rudi Vranckx 2011-09-30 Het boek over
de tien jaar na 9/11. In De vloek van Osama beschrijft
Rudi Vranckx de tien jaar die onze wereld hebben
verscheurd. Na 9/11 is alles veranderd. Hoop is
vervangen door angst, vertrouwen door paranoia. De
keizerlijke macht van de VS verslapt. In Irak en
Pakistan heeft de westerse interventie vooral rancune
gekweekt. De diepe kloof tussen het Westen en de
moslimwereld: dat is de ware vloek van Osama. De
Arabische revolutie heeft de kaarten opnieuw geschud. Is
de vloek binnenkort opgeheven? Rudi Vranckx is
historicus. Voor het tv-journaal van de VRT volgt hij
sinds vele jaren het Midden-Oosten van nabij. Zijn
succesvolle boeken werden onder meer genomineerd voor de
Bob den Uyl Prijs en de M.J. Brusseprijs. Voor De vloek
van Osama heeft hij cruciale plaatsen bezocht en de
hoofdrolspelers ontmoet. Vranckx vertelt het verhaal van
die woeste jaren, houdt ons een spiegel voor en blikt
vooruit.
Over de toekomst Maarten van der Werf 2019-04-04 Onze
wereld verandert sneller dan we kunnen bevatten.
Robotisering, biotechnologie, cybertechnologie en
artificial intelligence: al deze ontwikkelingen bieden
kansen, maar brengen ook bedreigingen met zich mee. Wat
gebeurt er met de werkgelegenheid, wat voor gevaren
brengt klimaatverandering met zich mee, hoe stoppen we
de krimp van de biodiversiteit en hoe voorkomen we een
nucleaire oorlog? Kortom: hoe zorgen we ervoor dat
planeet aarde een fijne plek blijft om te leven? En
laten we het allemaal op ons afkomen, of nemen we zelf
het heft in handen? Als geen ander beschikt Martin Rees
over de relevante kennis en is hij in staat om die
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complexe materie voor ons toegankelijk te maken. Rees
laat ons zien dat we het anders kúnnen en móeten doen.
Over de toekomst is een toegankelijk, optimistisch en
inspirerend boek. Het geeft ons inzicht in de wereld die
wij zelf gestalte geven - de wereld van morgen. Martin
Rees was lange tijd werkzaam als directeur van het
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Instituut voor Sterrenkunde in Cambridge. The Queen
benoemde hem zelfs tot Koninklijk Astronoom. Hij was
president van de Royal Society en is lid van het House
of Lords. Hij schreef meerdere bestsellers over
wetenschap, astronomie en technologie.
Münchner neueste Nachrichten 1895
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