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michel van der plas bi bli ografie schrijversinfo nl - terwijl hij toch bijna voortdurend glimlachend af en toe wiegelend met
het hoofd alsof hij tevreden was over z n aardige lezing aan een dreun door had verteld bibeb vn 16 11 1974 aan beide
kanten van de scheidingslijn tussen letterkunde en cabaretschrijverij is men bereid hem te erkennen, berichten onderweg
naar rome en verder - dat betekent dat de italiaan de hele dag buiten leeft en schreeuwt want gewoon met elkaar praten is
er niet bij in de steden met de smalle straatjes betekent dat dus tot laat in de avond een kakafonie van geluiden leuk om af
en toe mee te maken maar af en toe wordt je er ook horendol van, 12 jaar spinzi emancipatie en diversiteit in
kinderboeken - uit verhalen leer je hoe we met elkaar om horen te gaan hoe de verhoudingen liggen verhalen bereiden je
voor op volgende fases in je leven hoe het gaat als je van kind volwassen wordt wat er voortaan van je verwacht wordt hoe
je een goed mens bent en wanneer je de grenzen van het betamelijke overschrijdt, de dagboeken van wim kan 1957 1968
de radiojaren dbnl - om weg te dromen nu bijvoorbeeld een roep uit een ver en onbekend land vertelde ol daarnet hoe ik
dertig jaar geleden op het voorbalkon van de tweede klas wagon amsterdam den haag het besluit nam alleen voor haar te
leven en het niet uit te maken als ieder mens een ander mens gelukkig zou maken was de hele wereld in een mum van tijd
gelukkig, de danseressen van jan fabre doen een b r oekje open over - er zal een openhartig gesprek komen onder het
toeziend oog van minister gatz en een en ander zal met de mantel der liefde worden toegedekt het is theater zoals te
verwachten en te voorzien was zo luidde de titel van een productie uit 1982 waarin de meester de toon zette soms is met de
titel van een werk alles gezegd, dagboeken van jacob en adriaan keller mijn - vreeselijk geluid van vliegtuigen komen
van de lucht en vliegt zoo laag net over schuur wel 20 stukds wij waren bang voor bommen en mitrailleur af en toe hooren
schieten toen was alles stil geworden en ik ga kijken over de dijk en zag alles wit van valscherm uit de vliegtuig wel 50 stuks
, frederik van eeden bi bli ografie schrijversinfo nl - johannes uit de kleine johannes en marga de fontaine uit van de
koele meren des doods werden door inez van eijk en rudi wester beschreven in hun honderd helden uit de nederlandse
literatuur van de koele meren des doods verscheen in 1985 als bulkboek 149, verhaal140 lange korte en kortere verhalen
pagina 11 - aan het eind van de ijstijd werd het in nederland warmer en naam de begroeiing langzaam toe omdat een groot
deel van de brede rivierbedding een deel van het jaar droog lag had de wind hier vrij spel het zand kon nu niet meer over
grote afstand worden meegenomen maar werd iets verderop door de aanwezige begroeiing tegengehouden
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