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Finnegans wake James Joyce 2014-01-10 Als één boek geldt als
onvertaalbaar dan is het wel Finnegans Wake, het laatste grote werk van
James Joyce. Erik Bindervoet en Robbert-Jan Henkes sloten zich jarenlang
op en volbrachten het onmogelijke: een overzetting die Finnegans Wake
niet alleen naar de letter maar ook naar de geest recht doet. Voor wie
deze adembenemende ontdekkingsreis door Joyce' taallabyrint op de voet
wil volgen is parallel het origineel opgenomen. Dromen en lezen zullen
nooit meer hetzelfde zijn. Finnegans Wake houdt zich op tussen slapen en
waken, in een bewustzijnstoestand waarin de hele wereld, en vooral alle
taal van de wereld samenkomt. Mythen, volksverhalen, losse anekdotes,
liedjes, maar ook reclameslogans, wetenschappelijke formules,
woordenreeksen, krantenfrasen en alledaagse conversatie zijn de
grondstof voor een hallucinerende verkennning van de werking van de
menselijke geest in droomtoestand. Taal heeft daarin een onnavolgbare
hoofdrol: klanken, betekenissen raken in elkaar verstrikt, gaan met elkaar
op de loop, en trekken de lezer een wereld binnen die tegelijk vreemd en
vertrouwd is. Joyce werkte zeventien jaar aan Finnegans Wake.
Aanvankelijk heette het manuscript Work in Progress, een titel die
uitdrukt hoe voor Joyce het schrijven aan dit werk een voortdurend
onderzoek was. Niet alleen naar de diepten en verborgen hoeken van de

Het onsterfelijke leven van Henrietta Lacks Rebecca Skloot 2017-11-14
Haar naam was Henrietta Lacks, maar de medische wereld kent haar als
HeLa. In de jaren '50 werden haar kankercellen zonder dat zij dat wist bij
haar weggenomen. Met behulp van deze cellen, die letterlijk onsterfelijk
zijn, werden de meest uiteenlopende geneeskundige ontdekkingen
gedaan en rond de verkoop ervan ontstond een miljoenenindustrie. Het
leven van Henrietta bleef echter vrijwel onbekend en ook haar familie wist
tot ruim dertig jaar geleden niet van het bestaan van de cellen af.
Rebecca Skloot vertelt het verhaal van de 'HeLa-cellen', maar laat ons
vooral ook kennis maken met Henrietta, haar verleden en haar familie, die
nog steeds worstelt met de nalatenschap van de cellen. Ze laat zien dat
het verhaal van de familie Lacks onlosmakelijk verbonden is met de
duistere geschiedenis van het experimenteren met Afrikaans-Amerikanen,
het ontstaan van de ethiek binnen de biologie en de juridische strijd over
de vraag of we de baas zijn over de materie waarvan we zijn gemaakt.
Het proces Franz Kafka 1989 Een jongeman staat terecht zonder dat hem
duidelijk wordt op welke beschuldiging.
Brieven over de esthetische opvoeding van de mens / druk
Heruitgave Friedrich von Schiller 2010-01 Brieven van de Duitse dichter
en toneelschrijver (1759-1805) over een nieuwe harmonie tussen gevoel
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geest, maar ook naar de fundamenten van onze cultuur en naar de kracht
van symbolen en mythen. Nooit eerder verscheen Finnegans Wake in een
Nederlandse uitgave. Erik Bindervoet en Robbert-Jan Henkes brachten het
Engels van Joyce over naar het Nederlands, waarbij aan zoveel mogelijk
idiomatische eigenaardigheden van het origineel recht werd gedaan. Hoe
ze daarbij te werk gingen is van woord tot woord te volgen in de
parallelweergave van het Engels, dat voor deze uitgave geheel opnieuw
werd gezet, precies volgens de oorspronkelijke regel- en pagina-indeling.
Een aantal tekstvarianten met bronvermelding completeert deze
monumentale uitgave.
De lagune Armand Leroi 2015-12-05 Aan de westkust van Turkije ligt het
eiland Lesbos, dat door een lagune vrijwel in tweeën is verdeeld. Dit is de
plek waar, 2400 jaar geleden, Aristoteles besloot zich te gaan verdiepen
in de natuurlijke wereld. Iedereen kent Aristoteles als ﬁlosoof – maar dat
hij ook voor de biologie van enorm belang is geweest, is een beetje
vergeten. Hij schreef alles op wat hij over de dierenwereld kon zeggen,
teksten die bekendstaan onder de naam Historia Animalium. Eeuwenlang
trokken wetenschappers er niet meer op uit om te kijken hoe de natuur
erbij lag: ze sloegen simpelweg Aristoteles erop na. Vanaf de zeventiende
eeuw kwam het tegengeluid: ‘Bestudeer de natuur! Niet de boeken!’ Zo
verdween Aristoteles langzaam uit de wetenschappelijke canon. Nu is het
tijd voor een herwaardering: Armand Leroi herstelt in dit boek de
reputatie van Aristoteles de wetenschapper. Niet alleen was hij de eerste
bioloog, hij is nog steeds een van de grootste. Met De lagune geeft Leroi
werkelijk een nieuwe visie op leven en werk van de ﬁlosoof.
Catch 22 Joseph Heller 2012-04-05 Origineel, bitter, vulgair, geestig,
spitsvondig en ontroerend. Fraaie jubileumeditie van het ultieme boek
over de waanzin van de oorlog In november 1961, nu bijna vijftig jaar
geleden, verscheen een recensie in de Herald Tribune over `een woeste,
ontroerende, schokkende, dolkomische, razende, opbeurende,
reuzenroetsjbaan van een boek. The Times voorspelde even later dat
mensen die het konden verteren het niet licht zouden vergeten: `Een
verbluﬀende prestatie, die vrijwel evenveel lezers zal schokken als
verrukken. De rest is geschiedenis: Joseph Heller (1923-1999), die tijdens
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de Tweede Wereldoorlog diende bij de Amerikaanse luchtmacht, schreef
met Catch-22 een van de belangrijkste en indrukwekkendste
oorlogsromans die uitgroeide tot een klassieker. De zwarte humor, de
absurde logica en onvergetelijke personages als Yossarian, de
bommenrichter die denkt dat de vijand erop uit is hem te vermoorden, en
de gewiekste messoﬃcier Milo Minderbinder, maken Catch-22 tot een
onvergetelijk boek.
Video Sourcebook Thomson Gale 2007-10 From classroom aids to
corporate training programs, technical resources to self-help guides,
children's features to documentaries, theatrical releases to straight-tovideo movies, The Video Source Book continues its comprehensive
coverage of the wide universe of video oﬀerings with more than 130,000
complete program listings, encompassing more than 160,000 videos. All
listings are arranged alphabetically by title. Each entry provides a
description of the program and information on obtaining the title. Six
indexes -- alternate title, subject, credits, awards, special formats and
program distributors -- help speed research.
Ontwikkelingsgeschiedenis van de biologie H. C. D. de Wit
De wereld volgens Garp John Irving 2009-10-31 De wereld volgens
Garp is een zeldzaam komische, originele maar ook schokkende roman
die John Irving in één klap beroemd maakte. Sinds de verschijning in 1978
hebben miljoenen lezers genoten van de excentrieke, non-conformistische
Jenny, haar zoon T.S. Garp en de fanatici, onschuldige kinderen,
transseksuelen, hoeren, worstelaars en de vele andere ﬁguren die de
wereld van Garp bevolken.
CHEM2: Chemistry in Your World Hogg 2014-01-01 Created by the
continuous feedback of a student-tested, faculty-approved process,
CHEM2 delivers a visually appealing, succinct print component, tear-out
review cards for students and instructors, and a consistent online oﬀering
with OWLv2 that includes an eBook in addition to a set of interactive
digital tools -- all at a value-based price and proven to increase retention
and outcomes. CHEM2 also oﬀers Go Chemistry and Thinkwell mini-video
lectures, as well as online homework available through the OWL learning
system. Important Notice: Media content referenced within the product
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description or the product text may not be available in the ebook version.
Chemistry Steven S. Zumdahl 2003 Zumdahl's best-selling text owes its
success to its conceptual approach to problem solving, the quality of its
end-of-chapter problems, and student-friendly writing style. The
integration of descriptive chemistry and chemical principles throughout
makes the text both interesting and understandable. A robust technology
package accompanies this the Sixth Edition and includes access to online
tutoring and a dynamic online homework system. Highlights of the new
sixth edition Include: - Revised organisation: Chapter 22 Organic
Chemistry & Chapter 23 Biochemistry have been combined, Chapter 21
The Nucleus: A Chemist's View has moved forward, and the descriptive
chapters have been slimmed down - New! Approximately one-quarter of
the end-of-chapter problems are new providing fresh sources of problems
for instructors - New! Chemical Impact boxes have been updated to
highlight the most relevant and practical applications of chemistry to
students' everyday lives - New! Media icons in the text link students to
related content on the General Chemistry Student CD-ROM and the web
site - New!Art programme has been extensively revised to include more
molecular-level illustrations of core concepts that help students connect
the macroscopic to the molecular level
Introduction to General, Organic, and Biochemistry Frederick A.
Bettelheim 2019-02-15 Gain a comprehensive understanding of chemistry
and see how it relates to health science with INTRODUCTION TO
GENERAL, ORGANIC, AND BIOCHEMISTRY. This bestseller features
dynamic art, interesting examples, coverage of the latest issues, and a
wide variety of medical and biological applications. As you explore topics
such as botulin toxin as a cosmetic agent, implications for the use of
antibiotics, and ultraviolet sunscreen, you will see how useful the study of
chemistry is to your life. The book's built-in integration with OWLv2
(Online Web Learning) turns your chemistry study time into active
experiences that build your comprehension, bring concepts to life, and
help you succeed in the course.
Moll Flanders Daniël Defoe 2013-07-31 De opbloei van de 18e-eeuwse
Engelse roman werd onder meer ingeleid door het werk van Daniel Defoe
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(1660-1731). Naast honderden verhalen, artikelen en pamﬂetten schreef
hij Robinson Crusoe en in 1722 de Voor- en Tegenspoeden van de
Befaamde Moll Flanders. Hierin komt een bijna even eenzame, vrouwelijke
Robinson aan het woord, die in de Londense (onder)wereld een niet
aﬂatende strijd voert om ﬁnanciële en sociale zekerheid. Vrouwen zonder
geld en vrijwel zonder werk zijn aangewezen op de man: "Ik, verleid door
de ergste van alle duivels, de armoede, maakte gebruik van wat men een
knap gezicht noemde, om mijn noden te verlichten, en schoonheid tot een
pooier van de ontucht te doen zijn." Molls strijd leidt tot twaalf jaar
"hoererij", vijf huwelijken, waarvan eenmaal met haar eigen broer, en
tenslotte tot twaalf jaar stelen, gevangenschap in het beruchte Newgate,
en deportatie naar Virginia, waar zij in de nieuwe wereld uiteindelijk tot
welstand komt. De levensbeschrijving van de vrouw die zo hartstochtelijk
vecht voor een plaats in de nieuwe, rijke en zelfbewuste middenklasse,
heeft een schitterend tijdsbeeld opgeleverd vol levenechte taferelen, en
een verhaal dat ook nu nog meeslepend is door zijn wervelende dialogen
en hoge tempo.
Bleek vuur Vladimir Nabokov 2011-12-15 Vladimir Nabokov (1899-1977)
stamt uit een Russicshe aristocratische familie die, met achterlating van
al haar bezittingen, in 1917 naar het Westen vluchtte. Nadat Nabokov in
de jaren dertig aanvankelijk in Duitsland woonde, week hij later uit naar
Parijs. Het feit dat zijn vrouw Véra joodse was speelde daarbij een
belangrijke rol. Na het bombardement op Rotterdam van 10 mei 1940 zag
Nabokov in dat zijn vrouw en hij ook in Frankrijk niet langer veilig zouden
zijn en vluchtte het gezin met een van de laatste boten via de haven van
Saint-Nazaire naar Amerika. Het enorme succes van Lolita (1955) maakte
hem ﬁnancieel onafhankelijk. In 1959 verhuisde hij naar Zwitserland. Hij
schreef een groot aantal inmiddels klassieke romans, waaronder Puin, De
verdediging, Ada en De gave. Behalve een van de grootste schrijvers van
de twintigste eeuw was hij een gerenommerd vlinderkenner. In 2009
verscheen postuum zijn laatste roman, Het origineel van Laura.
Het land van duizend morgens Lauraine Snelling 2012-03-06 De belofte
van gratis land lokt Roald en Ingeborg Bjorklund in 1880 weg uit hun huis
hoog boven defjorden in Noorwegen. Na drie lange jaren sparen en een
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barre overtocht naar Amerika, komen ze eindelijk aan in de haven van
New York. In dit nieuwe land hopen ze een goed leven te kunnen
opbouwen en hun kinderen een mooie toekomst te bieden. Het
pioniersleven betekent keihard bikkelen, onder primitieve
omstandigheden. Maar de inmiddels zwangere Ingeborg houdt dapper vol.
Ze heeft er alles voor over haar dromen te verwezenlijken. Dan breekt
een verschrikkelijke winter aan. De Bjorklunds, die het klimaat nog niet
goed kennen, worden overvallen door de sneeuwstormen. Ingeborgs
leven verandert ingrijpend - en voorgoed. Lees verder »
Het verhaal van onze voorouder Richard Dawkins 2017-10-24 Richard
Dawkins en Yan Wong nemen ons mee op een opwindende, omgekeerde
reis door vier miljard jaar evolutie, van de hedendaagse mens terug naar
de microbiële oorsprong van het leven. Naast mensen komen we
onderweg ook dieren, planten en bacteriën tegen, ieder met een eigen
verhaal. Vrijwel elke pagina in deze nieuwe uitgave is aangepast op basis
van de resultaten van recente onderzoeken. Zo leidden nieuwe
ontwikkelingen in DNA-onderzoek tot aanzienlijke herzieningen van de
verhalen van onder andere de mitochondriale Eva, de bonobo, de
olifantsvogel en de longvis. Het resultaat is een volledig bijgewerkte editie
van een van de meest originele verslagen van de evolutie ooit
geschreven.
De onbeduidende Jude Thomas Hardy 2020
Eens Christens reize naar de eeuwigheid John Bunyan 1863
Het kookboek van de klassieke keuken Auguste Escoﬃer 2006
Wonderboys Michael Chabon 2013-06-28 Een dikke, ouder wordende
schrijver en zijn losbandige redacteur Crabtree gaan in deze zwarte
komedie op zoek naar de gloriedagen van weleer. Deze zowel
humoristische als schrijnende roman vormt opnieuw het bewijs van
Chabons uitbundige schrijftalent. Wonderboys werd verﬁlmd met Michael
Douglas en Tobey Maguire in de hoofdrollen.
Pnin Vladimir V. Nabokov 1958
Introduction to Organic and Biochemistry Frederick A. Bettelheim
2012-01-01 This innovative partial version of INTRODUCTION TO
GENERAL, ORGANIC, AND BIOCHEMISTRY gives you a solid foundation of
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the chemistry of the human body, consistently demonstrating that a
strong background in molecular structure and properties leads to better
understanding of biochemical interactions. Important Notice: Media
content referenced within the product description or the product text may
not be available in the ebook version.
Zoölogische Philosophie Of beschouwingen over de Natuurlijke
Historie der dieren etc. Jean Baptiste Pierre Antoine de Monet de
Lamarck 2013-04 Dit boek (hardcover) is onderdeel van de TREDITION
CLASSICS serie. De makers van deze serie zijn verbonden door hun passie
voor literatuur en gedreven met de bedoeling om alle publieke domein
boeken weer gedrukte vorm beschikbaar te maken - wereldwijd. De
meeste geprinte TREDITION CLASSICS titels zijn al decennia verdwenen
uit de boekenkasten. Bij tredition geloven wij dat een goed boek nooit uit
de mode is en dat zijn waarde voor eeuwig is. Deze boeken serie helpt bij
het behouden van de literatuur schatten. Het draagt bij in het behouden
van prachtige wereldliteratuur werken.
Organic Chemistry William H. Brown 2017-02-21 ORGANIC CHEMISTRY is a
student-friendly, cutting edge introduction for chemistry, health, and the
biological sciences majors. In the Eighth Edition, award-winning authors
build on uniﬁed mechanistic themes, focused problem-solving, applied
pharmaceutical problems and biological examples. Stepwise reaction
mechanisms emphasize similarities among mechanisms using four traits:
breaking a bond, making a new bond, adding a proton, and taking a
proton away. Pull-out organic chemistry reaction roadmaps designed
stepwise by chapter help students devise their own reaction pathways.
Additional features designed to ensure student success include in-margin
highlighted integral concepts, new end-of-chapter study guides, and
worked examples. This edition also includes brand new author-created
videos. Emphasizing “how-to” skills, this edition is packed with
challenging synthesis problems, medicinal chemistry problems, and
unique roadmap problems. Important Notice: Media content referenced
within the product description or the product text may not be available in
the ebook version.
Introduction to General, Organic and Biochemistry Frederick A. Bettelheim
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2012-01-01 This bestselling text continues to lead the way with a strong
focus on current issues, pedagogically rich framework, wide variety of
medical and biological applications, visually dynamic art program, and
exceptionally strong and varied end-of-chapter problems. Revised and
updated throughout, the tenth edition now includes new biochemistry
content, new Chemical Connections essays, new and revised problems,
and more. Most end of chapter problems are now available in the OWL
online learning system. Important Notice: Media content referenced within
the product description or the product text may not be available in the
ebook version.
General, Organic, and Biochemistry: An Applied Approach James
Armstrong 2014-01-01 Focusing on the needs of allied health and nursing
majors, this engaging book is ideal for students who have had no prior
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exposure to chemistry. The author takes the time to explain how to do
tasks that students ﬁnd diﬃcult, rather than just providing terse
descriptions. Emphasizing problem-solving techniques without skipping
steps and using terms students can grasp, the book takes the most direct
path to biomolecules and metabolic processes, provides a wealth of
worked examples to help students understand key chemical concepts,
includes novel and relevant Health Notes in the margins, and weaves
biological and medical applications throughout. Important Notice: Media
content referenced within the product description or the product text may
not be available in the ebook version.
De menselijke smet Philip Roth 2021-04-22 Het levensverhaal van de
oudere professor Coleman Silk De menselijke smet is een weergaloze
roman waarin het levensverhaal van de oudere professor Coleman Silk
wordt verweven met de geschiedenis van het moderne Amerika.
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