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BESCHRIJVING VAN HET BOEK DE VERDRONKENE
ZATERDAG 31 JANUARI 1953: het historische begin van een
wonderbaarlijk verhaal, de vooravond van de Watersnoodramp. Lidy neemt
een kleine verplichting over van haar zusler Armanda en reist daarvoor naar
Zierikzee. In een verbluffende samenloop van uitzonderlijke meleorologische
omstandigheden zal Armanda het hele leven van Lidy overnemen.Zo
ontvouwen zich twee verhalen: een dal zich afspeelt in 36 uur, een ander dat
75 jaar beslaat — volkomen tweestemmig, in volmaakte harmonie.Over De
verdronkene:Een oer-Hollands boek waarin water en wind door alle kieren
razen, en waarin zelfs de lezer verdrinkt. Wie hieraan begint is verloren.’ —
GEERT MAK
DE VERDRONKENE DOOR MARGRIET DE MOOR | SCHOLIEREN.COM
Zoek je informatie over De Verdronkene van Margriet de Moor? Hier vind je
8 boekverslagen van middelbare scholieren van dit boek. Wij willen hier een
beschrijving geven, maar de site die u nu bekijkt staat dit niet toe. De
Verdronkene (pocket). ZATERDAG 31 JANUARI 1953: het historische begin
van een wonderbaarlijk verhaal, de vooravond van de Watersnoodramp.
Lidy neemt een kleine. Margriet de Moor De verdronkene Contact, 2005.
Kunnen mensen de plaats van een ander innemen? Heeft een kort, heftig
leven evenveel gewicht als een lang, gewoon leven? Klik en zie welke winkel
de beste prijs voor boeken aanbied. ? Taal: Nederlands ? Genre: Literaire
roman Zaterdag 31 januari 1953. Lidy reist van Amsterdam naar Zierikzee in
het rustige besef dat Armanda op haar tweejarig kind zal passen en de
avond zal doorbrengen met. Zaterdag 31 januari 1953. Lidy reist van
Amsterdam naar Zierikzee in het rustige besef dat Armanda op haar
tweejarig kind zal passen en de avond zal doorbrengen met. De
Verdronkene Margriet de Moor's nieuwste - is een magistraal boek. Qua
compositie, qua thema, qua karakters, qua grote lijnen en details. Zo'n boek
waar je in. Dit is de cache boekbespreking van Margriet De Moor en De
Verdronkene. Het boekverslag van De Verdronkene. Zoek nog meer
boekverslagen. Op de rug gezien (verhalen, 1988, met omslag ontworpen
door haar echtgenoot Heppe de Moor).. De verdronkene (roman, 2010)
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Mélodie d'amour (roman, 2013) In het universum van Margriet de Moor staat
leven gelijk aan tasten, redderen en in beslag genomen worden door dingen
die geen enkel spoor nalaten. De verdronkene. Zaterdag 31 januari 1953.
Lidy reist van Amsterdam naar Zierikzee in het rustige besef dat Armanda op
haar tweejarig kind zal passen en de avond zal. De verdronkene "Als ons kat
een koe was, dan kon je ze melken onder de stoof". Deze oeroude Vlaamse
wijsheid die al generaties lang meegaat en in onnoemelijk veel. In De
verdronkene speelt de watersnoodramp van 1953 een belangrijke rol. In
plaats van Armanda reist haar zus Lidy naar Zierikzee om een petekind te
bezoeken. In vijf delen beschrijft Margriet de Moor het leven van twee
zusjes. Lidy, 23 jaar en getrouwd met Sjoerd Blaauw, en Armanda, 21 jaar.
Armanda was verliefd op Sjoerd.
WWW.LEZENVOORDELIJST.NL
De verdronkene has 361 ratings and 56 reviews. Steffi said: Zwei sich sehr
ähnlich sehende Schwestern Anfang der 50er Jahre in Amsterdam. Die
Ältere ist. Ik moest aan het pathetisch meesterschap van Koolhaas denken
bij het lezen van de nieuwste roman van Margriet de Moor, 'De
verdronkene'. De verdronkene direct en eenvoudig bestellen uit voorraad bij
literatuur-kopen.nl. Voor al je literatuur en romans. Margriet de Moor De
verdronkene Samenvatting Recensies Perspectief Perspectief, titel, begin en
eind Plaats en ruimte Plaats, ruimte en tijd Thema Thema, motieven en.
Margriet de Moor (1941) debuteerde in 1988 met de verhalenbundel Op de
rug gezien. Daarna volgden onder meer de zeer succesvolle romans Eerst
grijs dan wit dan blauw. Zaterdag 31 januari 1953. Lidy reist van Amsterdam
naar Zierikzee in het rustige besef dat Armanda op haar tweejarig kind zal
passen en de avond zal... Het laatste nieuws met duiding van redacteuren,
achtergronden, columns, opinie, wetenschap, en recensies van kunst &
cultuur door de Volkskrant. Zaterdag 31 januari 1953. Lidy reist van
Amsterdam naar Zierikzee in het rustige besef dat Armanda op haar
tweejarig kind zal passen en de avond zal... Recensie: De roman "de
verdronkene" van Margriet de Moor vertelt het levensverhaal van 2 zussen.
Lidy een gehuwde jonge moeder met een dochtertje van 2 jaar gaat.
Zaterdag 31 januari 1953. Lidy reist van Amsterdam naar Zierikzee in het
rustige besef dat Armanda op haar tweejarig kind zal passen en de avond
zal doorbrengen met. Mooi verslag Marjo, het boek trok me nooit echt,
waarschijnlijk door de flaptekst maar nu wél. Bernadet De verdronkene
(Boek, 16e dr) door Margriet de Moor Taal: Nederlands Uitgave: Amsterdam,
2010 ISBN: 978-90-234-5963-7 In de periode dat ze haar man Heppe leerde
kennen stapte ze over naar het schrijven. 'Van de ene op de andere dag' al
zegt Margriet zelf. Na een paar mislukte. Vraag 2 'De verdronkene' is
opgebouwd als een klassiek drama in vijf delen. Ook de klaagliederen
waaruit de predikant citeert tijdens de rouwdienst van Lidy.
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