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op desastreuze wijze werd beëindigd toen de Canadees een Israëlisch geheim agent bleek. Niets is wat het
lijkt in deze politieke roman, want wie vertelt de waarheid? Alles blijkt met elkaar verband te houden, met
Palestina en met Israël, om te eindigen in een romantisch diner op een schuilplek in het midden van de
aarde. Want zelfs in een conflictgebied bloeit liefde op.
Vermakelyken klugtvertelder of Opregten guychel-boek, bevattende veel wonderlyke
geschiedenissen... 1850
Geldersche volks-Almanack ... 1893
Ideen Multatuli (pseud. van Eduard Douwes Dekker.) 1865
Een cluyte van playerwater 1838
Ideën. Vierde bundel Multatuli 1877
Tegen de terreur Beatrice de Graaf 2021-08-13 Wat gebeurde er nadat Napoleon in 1815 definitief was
verslagen? Hoe kwam het Europese continent tot bedaren? Na 25 jaar van oorlog en chaos verlangde de
bevolking naar rust en veiligheid. Een nieuwe Europese Verdedigingsgemeenschap (een NAVO avant la
lettre) zou daarvoor gaan zorgen, met de hertog van Wellington als ster, die op zijn beurt werd omringd
door talloze ondergeschikte, tegenstribbelende en behulpzame officieren, juristen, spionnen en ander
veiligheidsvolk. Met behulp van allerlei nieuwe instrumenten - paspoorten, optische telegrafen,
gezamenlijke grenscontroles en het razendsnel verspreiden van signalementen van voortvluchtige
'terroristes' en 'assassijnen' - werd het inderdaad veilig. De veiligheid werd duur betaald, met
internationale leningen en afgedwongen Franse herstelbetalingen. Maar werd de terreur werkelijk
bezworen? En legde dit systeem de basis voor ons huidige veiligheidsbestel? Op basis van nooit eerder
onderzochte bronnen reconstrueert Beatrice de Graaf magistraal en tot in detail deze eerste gezamenlijke
Europese strijd tegen de terreur. Beatrice de Graaf (1976) is hoogleraar Geschiedenis van de Internationale
Betrekkingen aan de Universiteit Utrecht. Ze onderzoekt de geschiedenis van terrorisme, oorlog en geweld
- en is vooral geïnteresseerd in de strijd daartegen. Ze was fellow aan Cambridge University, treedt
regelmatig op als terrorisme-expert en publiceerde eerder onder meer Gevaarlijke vrouwen, Theater van de
angst en Terrorists on Trial. In 2018 werd haar werk bekroond met de hoogste Nederlandse
wetenschappelijke onderscheiding, de Stevinpremie.
Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken 1788

Van Short Whist Tot Contract Bridge: De geschiedenis van Contract Bridge en zijn voorgangers
Hans Secelle 2020-05 In Van Short Whist tot Contract Bridge, neemt de auteur de lezer mee op een reis
door tijd en ruimte, en laat hem kennismaken met Karnöffel, Whist, Hombre, Quadrille, Boston, Cayenne,
Vist-Preferans, Russische Whist, Jarolash en Sturmwhist. Deze oud en meestal vergeten spelen zullen
uiteindelijk leiden tot de assemblage van een aantal 'proto-bridge' varianten, waarvan enkel Collinson's
Biritch or Russian Whist de barensweeën zal overleven. Op haar beurt zal deze 'moeder van alle
bridgevarianten' de plaats moeten ruimen voor haar meer gesofisticeerde opvolgers: bridge-opposition,
auction bridge, royal auction bridge, plafond en, uiteindelijk, contract bridge, 's werelds populairste
kaartspel...
Orphan X Gregg Hurwitz 2016-09-27 Hij is een mythische figuur, een man wiens naam alleen maar wordt
gefluisterd. De emNowhere Manem. Er wordt beweerd dat hij alles zal doen om je te beschermen als je om
zijn hulp vraagt en dat hij nooit faalt. Maar de Nowhere Man is geen sprookje, hij bestaat echt... Evan
Smoak zet zijn aanzienlijke persoonlijke vaardigheden en middelen in om hen te helpen die zich tot
niemand anders kunnen wenden. Als kind werd hij geselecteerd voor het Orphan-project, een officieel nietbestaand trainingsprogramma binnen de geheime dienst. De Orphans werden opgeleid tot de beste
sluipmoordenaars ter wereld en de allerbeste onder hen was Orphan X: Evan Smoak. Maar op een dag
verdween Evan in het niets.
Weerzien in het midden van de aarde Nathan Englander 2018-01-08 Weerzien in het midden van de
aarde is de langverwachte nieuwe roman van de Pulitzerprijs genomineerde Nathan Englander. Nathan
Englander debuteerde in 1999 met de verhalenbundel Verlost van vleselijke verlangens, gevolgd door zijn
veelgeprezen roman Het ministerie van Buitengewone Zaken. Zijn verhalenbundel Waar we het over
hebben wanneer we het over Anne Frank hebben verscheen in 2012 en werd enthousiast onthaald.
‘Superieure vertelkunst.’ – Vrij Nederland Israël 2014, nabij Tel Aviv. De naamloze Gevangene Z wordt al
jarenlang in de gaten gehouden door drie camera’s (vier zou een overkill zijn) en één bewaker. De enige die
hem kan vrijlaten is de Generaal, maar die ligt in coma – iets wat de Gevangene niet weet. Een aantal jaar
daarvoor sloten een Palestijn en een Canadese zakenman een merkwaardig soort vriendschap in Berlijn, die
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