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de beste boeken van 2018 de groene amsterdammer - verwachtingen en dromen rob van essen schreef met de goede
zoon een meesterlijke roman het beste wat het afgelopen jaar op nederlands literair gebied verscheen het is een
gecompliceerd veellagig boek dat uit alle macht lichtheid blijft nastreven grappigheid soms en een diepere betekenis heeft
die voortdurend n t onder het oppervlak schuilgaat, geenstijl tendentieus ongefundeerd nodeloos kwetsend - en dan
niet die verwarde personen syri rs die mensen neersteken maar gewoon cht verwarde personen weet u nog dat ovv rapport
over michael panhuis waaruit een giga wanorde bleek en waaruit iedereen gewoon kan concluderen dat sander dekker
misschien wel effe moet wieberen nog geen maand, seksualiteit in de middeleeuwen isgeschiedenis - over seks wordt
gemakkelijk lacherig en besmuikt gedaan dat komt omdat de geslachtsdaad als primaire fysieke behoefte onontkoombaar is
iedereen heeft seksuele gevoelens en uit die ook maar tegelijkertijd met tal van cultureel bepaalde en daarom per cultuur
verschillende taboes is omgeven, activiteiten welkom bij van stockum - op donderdag 18 april interviewt ricci
scheldwacht bij de vries van stockum in den haag chef pascal jalhay over zijn net verschenen boek baru belanda een ode
aan de indische keuken na afloop is er gelegenheid tot vragen stellen en signeren en wie weet heeft pascal wel wat lekkers
bij zich, parshiot hoofdstukken uit de tora robcassuto com - parasjat wajechi beresjiet genesis 47 27 50 26 een leugen
om wille van de vrede als jacob op zijn uitdrukkelijk verzoek met veel eerbetoon is bijgezet in de grot van machpela in kena
an mede om zijn nakomelingen te herinneren aan hun land van herkomst zeggen de geleerden worden de broeders van
jozef opeens bang dat de machtige heerser hen alsnog zal straffen nu het oog van, parshiot commentaar op
hoofdstukken uit de tora - vele moderne en oude bijbelcommentatoren hebben hun commentaren op de tora geschreven
vaak aan de hand van het hoofdstuk dat die week in de synagoge wordt gelezen de parasja van de week en iedere week
worden er weer nieuwe commentaren gepubliceerd, video freek de jonge gijzelt opening boekenbal eist - we dachten
eigenlijk dat ie al dood was maar dat is dus niet zo want er is zojuist een video opgedoken waarin de veldmaarschalk van
het naoorlogse verzet achter vijandige linies met gevaar voor eigen leven het ondenkbare doet hij roept op tot een
statement tegen de speech van thierry baudet
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