Dr Dumay Verliest Menno Ter Braak
menno ter braak - springer - dr. dumay verliest (dr. dumay verliert); in den 1930er jahren
intellektu-eller kampf gegen den nationalsozialismus; selbstmord am tag der kapitulation der
niederlande; gilt als der scharfsinnigste niederlÃƒÂ¤ndi- sche essayist; stark von nietzsche
geprÃƒÂ¤gt. das essayistische werk das ebenso umfang- wie einflussreiche essayistische schaffen
ter braaks erstreckt sich ÃƒÂ¼ber den relativ kurzen ... pdf hosted at the radboud repository of
the radboud ... - 1934: hendrik marsmans de dood van angÃƒÂ©le degroux, menno ter braaks dr.
dumay verliest..., gerard van eckerens de oogen voor den spiegel, antoon coolens dorp aan de rivier
en doctor josÃƒÂ© droomt vergeefs van theun de vries. de keuze voor deze romans is vooral
bepaald door het gegeven dat zij door de literaire kritiek met elkaar in verband werden gebracht en
dat zij geschreven zijn door ... jagen om te doden - mennoterbraak - menno ter braak en uzzeltje,
een reactie op de kritiek op ter braaks van oude en nieuwe christenen. 11 ter braak was onder de
indruk van het stuk en stelde gomperts hiervan per brief op de hoogte. 12 een briefwisseling en een
ontmoeting volgden. ik zie, ik zie, wat jij niet ziet - dspacebrary.uu - dumay verliest... in hoofdstuk
3 behandel ik het thema verhulling in ter braaks werk en leven. daarbij bespreek ik de kwestie
gomperts uitgebreid, omdat homoseksualiteit ook in zijn omstreden university of groningen
literaire intolerantie laurense ... - de rijstebrijberg (menno ter braak, dr. dumay ver-liest...)1 1. de
dialectiek van de verlichting. adornoÃ¢Â€Â™s analyse van de dichotomie tussen wat hij de
cultuurindustrie en de authentieke kunst en literatuur noemt, kan onmogelijk los worden gezien van
zijn visie op de moderne geschiedenis, die zich het beste laat samenvatten met de titel van het boek
dat hij samen met max horkheimer ten tijde ... briefwisseling tussen menno ter braak en everard
bouws ... - goededingenopdehoogtekomenvanwatinditlandvanwaardeverschijnt,geloof
jedatikjecarnavalgekochtzouhebbenopgrondvandelectuurvandonkersloot's bespreking,mijngod ...
boekbespreking voor nederlandse letterkunde - hansanten - perron, de lectuur van nietzsche,
de romans hampton court en dr. dumay verliestÃ¢Â€Â¦, de vorm of vent-discussie, het
programmatische essay dÃƒÂ©masquÃƒÂ© der schoonheid , de cultuurkritische autobiografische
verhandeling politicus zonder partij , de oprichting en indexen lexicon van literaire werken meneerthiel - Ã‚Â© noordhoff uitgevers 2012 indexen lexicon van literaire werken auteursindex
aafjes, bertus een voetreis naar rome (marcel janssens) 7 paginaÃ¢Â€Â™s Ã¢Â‚Â¬ 3,50
leveningeleendetijd.overmennoterbraak - dbnl - 7
waarvanhetdoelwashetaankwekenbijdekinderenvangodsdienstigegevoelens
invrijzinnigegeestenvankennisvandebijbelsegeschiedenisnnoterbraak ...
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