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Codices Batacici

Petrus Voorhoeve 1977
Een Javaansche primbon uit de zestiende eeuw
Hendrik Kraemer 1921
Brieven van een dode dichter Henry James 1984 De
brieven van een Amerikaanse dichter aan zijn geliefde
vormen de inzet van een machtsstrijd in Venetië
tussen de stokoude geliefde en een bewonderaar van
de overleden dichter.
Handboek knopen / druk 1 Des Pawson 2009-06-20
Met behulp van kleurenfoto's wordt stapsgewijs
aangegeven hoe allerlei knopen in touwwerk gemaakt
kunnen worden; bijzondere technieken zoals splitsen
worden uitgelegd.
Zwervende vogels Rabindranath Tagore 1971
Total recall Arnold Schwarzenegger 2012-11-22 Zijn
verhaal is uniek en uiterst onderhoudend, en hij vertelt
het met verve in dit boek. Hij werd in de magere jaren
na de oorlog geboren in een klein Oostenrijks dorp, als
zoon van een veeleisende politieagent. Hij droomde
ervan naar Amerika te gaan om wereldkampioen
bodybuilding en filmster te worden. Op zijn
eenentwintigste woonde hij in Los Angeles en werd hij
gekroond tot Mr. Universe. Binnen vijf jaar sprak hij
Engels en was hij de beste bodybuilder ter wereld.
Binnen tien jaar had hij zijn opleiding afgerond en was
hij miljonair door investeringen in onroerend goed en
zijn carrière als bodybuilder. Ook won hij een Golden
Globe Award voor zijn rol in Stay Hungry. Binnen
twintig jaar was hij de grootste filmster ter wereld, de

echtgenoot van Maria Shriver uit de familie Kennedy,
en een opkomende republikeinse leider. Zesendertig
jaar naar zijn komst naar Amerika werd de man die
ooit door zijn medebodybuilders de `Oostenrijkse Eik
werd genoeg tot gouverneur van Californië gekozen,
de zevende economie ter wereld. Hij loodste de staat
door een begrotingscrisis, natuurrampen en politiek
tumult, en zette zich in voor onder meer een beter
milieu en electorale veranderingen. Samen met Maria
Shriver bracht hij vier fantastische kinderen groot. In
de nasleep van een schandaal dat hij over zichtzelf
afriep, probeerde hij zijn gezin bij elkaar te houden.
Nooit eerder heeft hij in zijn eigen woorden zijn
volledige levensverhaal verteld. Hier is Arnold
Schwarzenegger met Total Recall.
De strijders van het licht Paulo Coelho 2014-01-29
`Wat is een lichtstrijder? `Dat weet je wel, antwoordde
ze met een glimlach. `Het is iemand die in staat is om
het wonder van het leven te begrijpen [] Schrijf over
die strijder. Voor Paulo Coelho is zelfonderzoek een
sleutel tot het vinden van geluk. `Ik ben een strijder,
geen wijs man, zei hij eens in een interview. In De
strijders van het licht verzamelde Coelho 133
levenswijsheden. Dit boek openbaart de strijder die
zich in ieder van ons verschuilt; een strijder van het
licht, die weet dat hij kan vechten voor zijn dromen.
Cranford Elizabeth Gaskell 1854
The Far East and Australasia 1997
Het leven van Apollonius van Tyana Philostratus 2014-

01-08 Ze zijn bijna gelijktijdig geboren, Apollonius en
Jezus, en ondanks alle verschillen vertonen hun
levens opvallende overeenkomsten. In hun strijd tegen
de christenen schoven de heidenen Apollonius naar
voren als hún profeet, groter dan Jezus. Ook
tegenwoordig zijn er nog groepen die Apollonius
beschouwen als een belangrijke leraar. In de eerste
eeuw trok filosoof Apollonius van Tyana door vele
landen. Hij maakte indruk door zijn ascetische
levenswijze en spoorde zijn toehoorders aan tot
saamhorigheid en behulpzaamheid. Hij legde
partijtwisten bij, verleende hulp, verrichtte wonderen
en herstelde oude religieuze gebruiken. Philostratus
biografie is nu voor het eerst in het Nederlands
vertaald. Het leven van Apollonius is een bonte
verzameling reisbeschrijvingen, verhalen over
exotische dieren, de zeden van vreemde volken en
gesprekken met koningen en keizers. Dat alles in een
kader van literaire, mythologische en historische
toespelingen. Mede daarom is zijn boek door de
eeuwen heen veel gelezen.
De kinderen van het armenhuis Jennifer Worth 201405-01 Het vervolg op de bestseller Haal de
vroedvrouw! en de basis voor de tv-serie Call the
Midwife Jennifer Worth (in de tv-serie `Call the Midwife
Jenny Lee), die in de jaren vijftig vroedvrouw was in de
East End van Londen, vertelt in dit vervolg op `Haal de
vroedvrouw! nog meer verhalen over de mensen met
wie ze te maken kreeg. Zoals Peggy en Frank, wier

ouders binnen zes maanden na elkaar stierven waarna
er geen andere optie was dan het armenhuis. En
zuster Monica Joan, de excentrieke oude non die
wordt verdacht van winkeldiefstal. Het zijn verhalen
van onvoorstelbare ontberingen, maar `De kinderen
van het armenhuis is een boek over de veerkracht van
de menselijke geest, en de moed en humor van de
mensen die ondanks alles vastbesloten zijn een
toekomst voor zichzelf op te bouwen.
De sprekende aap : [over oorsprong en evolutie van
de menselijke taal] Jean Aitchison 1997 Overzicht van
de oorsprong en ontwikkeling van de menselijke taal.
Het boek van Bonang Bertram Johannes Otto
Schrieke 1916 Het Boek van Bonang is eigenlijk geen
literair werk maar is het vermelden waard omdat het
oudste nog bestaande Javaanse handschrift dit werk
bevat. Dit werk werd toegeschreven aan Sunan
Bonang, één van de negen verspreiders van de Islam
op Java. Maar latere onderzoekers hebben dit in twijfel
getrokken. Deze tekst bevat mystiek en Islamitische
speculaties.
Aan de oever van de Piedra huilde ik Paulo Coelho
2014-01-29 Tijdens een reis van een week door de
Pyreneeën ontmoet Pilar, een studente uit Barcelona,
een jeugdvriend van wie zij altijd is blijven houden.
Deze vriend koestert gelijke gevoelens voor haar,
maar zijn probleem is dat hij op het punt staat zich tot
priester te laten wijden. Via deze aangrijpende
liefdesgeschiedenis toont Coelho ons de vrouwelijke

kant van God. Dit prachtige boek werpt een ander licht
op de kracht van de liefde en de ervaring van het
spirituele.
Message in a Bottle (De brief) Nicholas Sparks 201303-29 Sinds haar scheiding gelooft Theresa Osborne
niet meer in de liefde. Als ze tijdens een
strandvakantie een fles op het strand vindt met daarin
een prachtige liefdesbrief, gericht aan ene Catherine
en enkel ondertekend met `Garett, wordt ze echter
geraakt door de hartstocht die uit de woorden spreekt.
Theresa gaat op zoek naar de mysterieuze afzender
van de brief. Het wordt een zoektocht naar een
bijzondere man en een nieuwe liefde die haar leven
voorgoed zullen veranderen. Message in a Bottle werd
met veel succes verfilmd met Kevin Kostner en Robin
Wright in de hoofdrollen. [bio] Nicholas Sparks is de
auteur van talloze bestsellers, waaronder The
Notebook, Dear John en The Lucky One en kan met
recht een van de meest geliefde verhalenvertellers ter
wereld worden genoemd. Zijn boeken zijn naar meer
dan dertig talen vertaald en maar liefst acht van zijn
romans, waaronder zijn nieuwste roman Safe Haven,
werden met groot succes verfilmd. Sparks woont in
North Carolina met zijn vrouw en kinderen.
Eene stem 1855
De jaren in Birma George Orwell 2010
Ik ben Malala Christina Lamb 2013-10-09 Het
ontroerende en inspirerende verhaal van Malala ‘Ik
kom uit een land dat om middernacht is gesticht. Toen

ik de dood in de ogen keek, was het middaguur net
aangebroken.’ Wie is Malala? Malala Yousafzai werd
in 2012 van zeer dichtbij in het gezicht geschoten door
een talibanstrijder. Ze was toen vijftien jaar oud. Al
snel werd dit wereldnieuws. Malala is het slachtoffer
van een gruwelijke aanslag op haar leven. Dit omdat
ze als meisje in Pakistan naar school gaat. Ze
overleeft de aanslag en haar verhaal gaat de hele
wereld over. Sindsdien is Malala het symbool van de
strijd voor onderwijs voor iedereen. Lees nu het
verhaal van Malala zelf! Hoe zij opgroeide in Pakistan,
hoe haar familie omgaat met alle problematiek en hoe
haar leven er nu uitziet.
Zo niet, dan toch Richard Branson 2012-01-09 'Waar
een wil is, is altijd een weg!' aldus Richard Branson.
Kunnen we ons leven meer inhoud geven en
tegelijkertijd de wereld helpen verbeteren? Branson
laat op inspirerende wijze zien hoe je dat kunt
bewerkstelligen.Zo niet, dan toch introduceert een
compleet nieuwe manier van werken. Branson
beschrijft hoe makkelijk het eigenlijk is om je werk niet
alleen een baan van negen tot vijf te laten zijn. Hoe je
je mentaliteit kunt veranderen, problemen op kunt
lossen en je baan tot iets kunt maken waar je écht
trots op kunt zijn. Zijn aanpak is een grote inspiratie
voor iedereen die succesvol zakendoen wil laten
samengaan met het streven naar een betere wereld.
Een handvol rogge Agatha Christie 2015-03-25 De
moord op de rijke zakenman Rex Fortescue plaatst de

politie voor een groot raadsel. De zaak wordt nog
gecompliceerder wanneer men vergiftigde
roggekorrels vindt in de zak van de vermoorde man.
Bovendien blijft het niet bij die ene moord. Reden
genoeg voor Miss Marple om zich met de zaak te
bemoeien.
Mahomets Alkoran, door de Hr. Du Ryer uit
d'Arabische in de Franse taal gestelt Jan Hendrik
Glasemaker 1734
Kunt gij 't haar vergeven? Anthony Trollope 1867
De vlinderleeuw Michael Morpurgo 1996 Een
Zuidafrikaanse jongen sluit vriendschap met een witte
leewenwelp. Vanaf ca. 10 jaar.
Trein 16.50 Agatha Christie 2015-03-25 Twee treinen
rijden langzaam naast elkaar. In de ene trein zit een
vriendin van Miss Marple, die tot haar ontzetting ziet
hoe in een helder verlichte coupé van de andere trein
een jonge vrouw wordt vermoord. Ze gaat direct met
haar verhaal naar de politie, maar daar gelooft men
haar niet. Er is nergens een lijk gevonden. Miss Marple
gaat op onderzoek uit en belandt met behulp van
spoorboekjes en landkaarten in een klein dorp, waar
ze niet alleen het slachtoffer vindt, maar ook de dader...
Het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen Pieter Johannes Veth 1857
De aanval op de redelijkheid Al Gore 2017-05-18
'Vernietigend en uiterst precies,' Publishers Weekly
2017-editie Met De aanval op de redelijkheid schreef
Al Gore een vooruitziend en krachtig manifest over de

essentiële rol van de rede en het heldere denken in
een gezonde democratie. In de afgelopen tien jaar zijn
Gore's zorgen over de Amerikaanse democratie alleen
maar groter geworden. Over deze 2017-editie zegt Al
Gore: 'Ik heb een uitgebreide nieuwe Conclusie
toegevoegd, waarin ik op grond van de verkiezingen in
2016 en het succes van Donald Trumps campagne
probeer uit te leggen wat er de afgelopen tien jaar is
gebeurd en hoe het nu verder moet.' In de aanloop
naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen van
2008 komt voormalig vice-president Al Gore met een
boek waarin hij de vloer aanveegt met de regeringBush. George W. Bush doet er volgens Gore alles aan
om de kiezer bang te maken. Toen Bush de
Amerikaanse troepen naar Irak stuurde, geloofde
zeventig procent van de Amerikanen dat Saddam
Hussein iets met 11 september te maken had, en wat
het meest indruk had gemaakt tijdens de
verkiezingscampagne van Bush waren twee
televisiespotjes die de angst voor terrorisme
aanwakkerden. Bovendien bleek de regering-Bush er
minder dan welke eerdere regering ook belang aan te
hechten haar burgers naar waarheid te informeren.
Erger nog, men leek er nauwelijks in geïnteresseerd
om de waarheid te achterhalen, ging niet op zoek naar
informatie, laat staan naar onverwachte en zelfs
ongemakkelijke feiten die kunnen leiden tot
onwelkome conclusies. Hoe kon het zo ver komen met
de Verenigde Staten? Hoeveel schade is er aangericht

aan het functioneren van de democratie en aan de rol
van Amerika als hoeder van de veiligheid in de
wereld? Al Gore (1948) is een Amerikaans politicus
van de Democratische Partij. Hij was de 45e
vicepresident van de Verenigde Staten van 1993 tot
2001. In 2000 verloor hij op het nippertje de
presidentsverkiezingen van George W. Bush. Hierna
ging hij lezingen geven waarin hij zijn bezorgdheid
uitte over ecologische stand van zaken van onze
planeet en de rol van de mens daarin. Deze lezingen
vormden de basis voor de documentaire An
Inconvenient Truth (Een ongemakkelijke waarheid)
over het broeikaseffect.
Miss Marple met vakantie Agatha Christie 2015-03-25
Miss Marple is met vakantie in West-Indië. In haar
hotel ontmoet ze majoor Palgrave, een man die veel
praat, te veel zelfs. Als de majoor plotseling komt te
overlijden, vindt Miss Marple al spoedig het bewijs dat
de majoor vermoord is. Ze besluit de hotelgasten eens
voorzichtig te gaan uithoren, want ze is ervan
overtuigd dat één van hen iets te verbergen heeft.
De vos en de ooievaar 189? Reclameuitgave van een
van de fabels van De La Fontaine, op rijm. Achterop
reclame voor Van Houten? cacao en chocolade.
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