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BESCHRIJVING VAN HET BOEK DE STILLE KRACHT
In Laboewangi op het eiland Java vindt een aantal onverklaarbare
gebeurtenissen plaats. De inwoners wijzen die toe aan 'de stille kracht', een
Indisch mysterie dat de mensen in zijn greep houdt.De resident Otto van
Oudijck vindt de stille kracht maar onzin. Maar als hij een regent ontslaat
omdat die zich op een feest onbeschoft gedragen heeft, vinden er plotseling
vreemde dingen in zijn huis plaats. Zijn vrouw, die hem met meerdere
minnaars bedriegt, wordt in de badkamer op onbegrijpelijke wijze met bloed
bespat, een spiegel wordt door een grote steen vernield, glazen breken
spontaan in kleine stukjes en er klinkt hamerslag in het huis. Het merendeel
van de personages vlucht en Van Oudijck blijft alleen achter. Als hij zich zelf
zwakker gaat voelen en ziek wordt, gaat hij steeds meer in de stille kracht
geloven.
DE STILLE KRACHT - WIKIPEDIA
De stille kracht is een roman van de Nederlandse schrijver Louis Couperus,
verschenen in 1900. Het behoort samen met Noodlot en Eline Vere tot zijn
bekendste werken. Zoek je informatie over De stille kracht van Louis
Couperus? Hier vind je 19 boekverslagen van middelbare scholieren van dit
boek. De stille kracht is een meeslepend verhaal over de misverstanden en
het onbegrip tussen culturen, en ook tussen naaste familieleden. De
ondergang van Otto van Oudijck. Op een prachtig natuurlijk terrein vind je
groepsaccommodatie De Stille Kracht. In de mooie omgeving van Westdorp
-op de Drentse Hondsrug- is het een plek die volop. Aanbod : levensbeschouwende, alternatieve boeken en kaarten - meditatie en
rustgevende cd's New Age - wierook - pendels - BACH, F.E.S. remedies,
boom-oliën. De voorstelling is toegevoegd aan uw wensenlijst vr 30 nov
2018. 20:00 Heb het boek gelezen voor mijn lijst. Erg mooi en mysterieus
boek. Ik heb de serie nooit gezien. Weet wel dat er een befaamde scene in
zit met Pleuni Touw. With Bob De Lange, Pleuni Touw, Willem Nijholt, Astrid
Ceuleers. Na vele jaren bij de Deijlknotsen nu een volgend mooi doel in
Wassenaar. "De kracht bestaat uit een mooie groep vrijwilligers waarmee
het heerlijk toeven is." In september 2005 is Carmen Brussel begonnen met
het opzetten van haar praktijk voor Alternatieve Geneeswijze en Coaching
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en begeleiding, later aangevuld/versterkt. De stille kracht (paperback). In
Laboewangi op het eiland Java vindt een aantal onverklaarbare
gebeurtenissen plaats. De inwoners wijzen die toe aan 'de stille kracht. De
Stille Kracht. De Stille Kracht is het legendarische tv-spel van Walter van der
Kamp, naar de beroemde roman van Louis Couperus.In het broeierige.
Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (The Digital Library of
Dutch Literature is a collection of primary and secondary information on
Dutch language and. In het broeierige Nederlands Indië wordt de Europeaan
geplaagd door wat de Javanen 'de stille kracht' noemen: een combinatie van
tropische magie, oosterse. De Stille Kracht (DSK) sproeikoelt hoogwaardige
vetten en emulgatoren van vloeibare naar diverse vaste vormen.
DE STILLE KRACHT DOOR LOUIS COUPERUS | SCHOLIEREN.COM
Welke klassiekers verdienen het herlezen te worden? Deze maand test 'Het
kanon' een aantal romans over Nederlands-Indië. Deze keer 'De stille kracht'
van. "De stille kracht" is een merkwaardig boek: traag en belegen, maar ook
stijlvol en intrigerend. En misschien progressiever dan Couperus ooit
bedoeld heeft. De stille kracht has 1,734 ratings and 83 reviews. Irwan said:
This is a story of a tragic life led by a Dutch colonial resident in Java
(Indonesia), whe... De stille kracht (1900) is een visionaire roman die zich
afspeelt in Nederlands-Indië en de westerse kolonisator tegenover de 'stille
kracht' van de Indische. Beschrijving. Driedelige dramaserie van Walter van
der Kamp, gebaseerd op de gelijknamige roman van Louis Couperus.
Regisseur Fons Rademakers ziet af van een. De Stille Kracht is de vertaling
voor het Indische woord Goena Goena, een oosterse mystiek die terugkomt
in het oude Javaanse geloof en die tot uitdrukking komt in de. Bekijk direct
de volledige cast (alle acteurs) van De stille Kracht (1974). De stille kracht.
Louis Couperus schetst in De stille kracht vijftig jaar voor de bloedige aftocht
uit Indonesië hoe de verhoudingen in de Nederlandse koloniën liggen. De
Stille Kracht: voor en door Wassenaar . De Wassenaarse krant week 47:
Tekst: Iris Oostlander Foto: Carla Esser ' Voor en door Wassenaar', dat is
wat de Stille. De stille kracht. 145 likes · 18 talking about this. Na mijn
opleiding als verpleegkundige kwam ik in Zwitserland in aanraking met
alternatieve... craniosacraal, shiatsu, shibashi, monochord en stem, ervaring
als verpleegkundige in Zwitserland, zacht luisteren met de handen op een
bekleed lichaam Toneelgroep Amsterdam speelt De stille kracht, deel 1 van
haar Couperustrilogie. "Maakt indruk" - Trouw **** "Overdonderende
theatermousson" - Volkskrant **** De rustige mensen. Vaak worden ze over
het hoofd gezien. Anne? O, die heeft vast geen mening hierover, die zegt
toch niets. Pieter, wie is dat? O, die stille, daar. De natuurbeschrijving
waarmee De stille kracht begint, is niet zo maar een aardige sfeertekening.
In een lezing voor het Louis Couperus Genootschap in de balzaal van.
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