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Islam Boeken
Catalogus eener belangrijke verzameling boeken en
plaatwerken, nagelaten door de Heeren Mr. C. van
Heukelom , Jhr. C.M. Storm van 's Gravesande , Ds.
J.H.E. van der Zandt en anderen, waarvan de
verkooping zal plaats hebben op Maandag 21 Februari
door Martinus Nijhoff, Boekhandel te 's
GravenhageNieuwsblad Voor Den
BoekhandelYearbook of Muslims in EuropeIndex
IslamicusBoekbladNieuwe bijdragen tot de kennis van
den Islam Islam in an Indonesian
WorldVeilingcatalogus, boeken van Samuel Hulsius, 4
september 1730Brinkman's catalogus van boeken en
tijdschriftenIslam deel 1 (van 3 )Brinkman's
cumulatieve catalogus van boeken, en verder in den
boekhandel voorkomende artikelenThe Encyclopaedia
of IslamYearbook of Muslims in EuropeDe
islamInleiding tot de kennis der Islam, ook met
betrekking tot den Indischen ArchipelCritical Muslim
07Het Boek Der Duizend VragenInleiding tot de
HadithwetenschapIslam in IndonesiaCatalogus van
boeken, plaatwerken, enz., gedeeltelijk nagelaten
door de heeren Mr. C.P. Henny en anderen, waarbij
gevoegd is de bibliotheek over oostersche taal-, landen volkenkunde van Mr. G.J. GrashuisYearbook of
Muslims in Europe, Volume 1Strijdsters van
AllahToespraak bij den aanvang der lessen van de
instelling voor onderwijs in de taal-land en
volkenkunde van Nederlandsch Indie te Delft, etcDe
kracht van den IslamFranciscus en de
IslamBrinkman's Cumulatieve catalogus van boeken
de in Nederland en vlaanderen zijn uitgegeven of
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herdrukteE.J. Brill's First Encyclopaedia of Islam,
1913-1936Islam Poenika poenapa?Catalogus van de
boeken en kaarten uitmakende de bibliotheek van het
Departement van KoloniënBijbel, of de geheele
Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken
van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de
Staten-overzetting)Veilingcatalogus, boeken van M. J.
E. Viruly Verbrugge [et al.], 25 november tot 2
december 1893De Europese Unie, Turkije en de
islamStudies on Islam and Society in Southeast
AsiaInleiding tot de kennis van den IslamHet
monotheïstisch dilemmaIslam voor
DummiesBrinkman's cumulatieve catalogus van
boekenOm de oude wereldzee. 2: Het raadsel van de
Islam, het land der Pharao's, Soedan, de Hellenen,
Sicilië, het protectoraat van Tunis, de Algerijnsche
kolonie, Marokko, Spanje, PortugalVeilingcatalogus,
boeken van A. Kuenen, 17 tot 22 oktober 1892A Key
to Dutch History

Catalogus eener belangrijke verzameling
boeken en plaatwerken, nagelaten door
de Heeren Mr. C. van Heukelom , Jhr.
C.M. Storm van 's Gravesande , Ds. J.H.E.
van der Zandt en anderen, waarvan de
verkooping zal plaats hebben op
Maandag 21 Februari door Martinus
Nijhoff, Boekhandel te 's Gravenhage
Nieuwsblad Voor Den Boekhandel
Page 2/13

Bookmark File PDF Islam Boeken

Yearbook of Muslims in Europe
Er wordt veel gesproken over de Islam. Velen vrezen,
velen verwerpen maar ook velen volgen haar. Het is
niet zo gemakkelijk om te bepalen hoe het werkelijk is
en daarom hebben wij, om u te helpen, dit boek in
elkaar gezet. Het is meer samengesteld dan
geschreven daar we zowel voor- als tegenstanders
ruim de gelegenheid geven hun zegje te doen. Daar
aanhangers van de Islam bij alles wat ze naar buiten
brengen zich beroepen op de Koran, zal dat boek
veelvuldig worden aangehaald. Men kan zich
voorstellen dat aanhangers geen kwaad woord dulden
over dat wat zij hun ""Godsdienst"" noemen. Maar is
de Islam wel een Godsdienst en zo niet wat is het dan.
Ook nog: is het wel van belang of de Islam een
Godsdienst is of niet. Op alle vragen wordt uitgebreid
ingegaan en de lezer mag uiteindelijk zelf bepalen
wat hij/zij van de Islam vindt. Ook wordt u een
interessante en belangrijke vraag gesteld. Meer:
www.AAABoeken.nl

Index Islamicus
The Yearbook of Muslims in Europe provides up-todate factual information, statistics and analysis of the
situation of Muslims in 46 European countries.

Boekblad
Wetenschappelijke studie naar het gedachtengoed
van Franciscus van Assisi (ca. 1181-1226) over de
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Islam in vergelijking met een aantal prominente
tijdgenoten.

Nieuwe bijdragen tot de kennis van den
Islam
Voorts een alphabetische lijst van Nederlandsche
boeken in België uitgegeven.

Islam in an Indonesian World
Veilingcatalogus, boeken van Samuel
Hulsius, 4 september 1730
Inleidend overzicht van de islamitische geloofsleer,
geschiedenis, cultuur en politiek.

Brinkman's catalogus van boeken en
tijdschriften
Journalistiek onderzoek naar de rol van vrouwen in
het Hofstadnetwerk en hun visie op terrorisme en
islamitische radicalisering in Nederland.

Islam deel 1 (van 3 )
William R. Roff has spent more than forty years
studying and writing about the modern history of
Islam and Muslims, with special reference to
Southeast Asia. With interests primarily in social and
intellectual history he has contributed essays during
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this period to a wide range of learned journals and
other publications. The present collection reprints a
selection of the most notable of these, from
historiographical and methodological studies to the
development of Islamic educational and other
institutions, the nature of the Arab presence in
Southeast Asia, and the social significance of the hajj
or pilgrimage to Mecca. The author has been a
formative influence on two generations of students
and other scholars, and this reissue in accessible form
of seminal but scattered essays will be widely
welcomed.

Brinkman's cumulatieve catalogus van
boeken, en verder in den boekhandel
voorkomende artikelen
Malaysia and Indonesia are seen as bastions of liberal
Islam. Is this really true or simply a widely held
misconception about south-east Asian Muslims? What
is the contribution of the Muslim archipelago to the
world of Islam? What can we learn from Malaysian
and Indonesian experiments in democracy? This issue
of Critical Muslim addresses these questions by
examining the politics, history, culture and religious
traditions of Malaysia and Indonesia. Contributors
include Merryl Wyn Davies on Malaysian
multiculturalism, Luthfi Assyaukanie on Indonesia
politics, Carool Kersten on the struggles of Indonesian
intellectuals, Andre Vltchek on religion and tolerance
in south-east Asia, Andi Achdian on Islam in Java,
Ahmad Fuad Rahmat on the Malaysian intellectual
guru Naguib Al-Attas, Shanon Shah on Malay Magic, Jo
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Kukathas on 'Malay-ness', Linda Christanty on literary
stars of Indonesia, Rossie Indira on Indonesian pop
music, and Nazry Bahrawi on reformist debates in
south-east Asia. About Critical Muslim: A quarterly
publication of ideas and issues showcasing
groundbreaking thinking on Islam and what it means
to be a Muslim in a rapidly changing, interconnected
world. Each edition centers on a discrete theme, and
contributions include reportage, academic analysis,
cultural commentary, photography, poetry, and book
reviews.

The Encyclopaedia of Islam
Yearbook of Muslims in Europe
De islam
Inleiding tot de kennis der Islam, ook
met betrekking tot den Indischen
Archipel
The Yearbook of Muslims in Europe provides up-todate factual information, statistics and analysis of the
situation of Muslims in 37 European countries.

Critical Muslim 07
In Het monotheïstisch dilemma werpt Paul Cliteur de
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vraag op wat de relatie is tussen religie en geweld.
Het Israëlisch-Palestijns conflict wordt steeds meer
gezien als een strijd om religieus gefundeerde claims
op land. In de Verenigde Staten is onlangs de
moordenaar van een abortusarts veroordeeld. En op
vlucht 253 van Northwest Airlines van Amsterdam
naar Detroit werd tijdens Kerstmis 2009 een
islamistische terrorist gearresteerd. Cliteur
concentreert zich op terroristisch geweld dat zich
beroept op een van de grote monotheïstische
godsdiensten. De religieuze terrorist kan worden
gezien als een 'gewetensdader' die zich in een
'dilemma' bevindt: moet hij de wetten van het land
gehoorzamen of de wetten van God? Cliteur gaat niet
alleen uitvoerig in op de actualiteit, met onder meer
een zeer uitvoerige analyse van de Deense
cartoonaffaire, maar gaat tevens te rade bij Europese
verlichtingsdenkers als David Hume en baron
d'Holbach. Cliteurs standpunt is geen verdediging van
atheïsme. Ook is hij niet negatief over godsdienst in
het algemeen of zelfs over de drie monotheïstische
godsdiensten. Hij betoogt wel dat in het monotheïsme
(vooral in het Oude Testament) aanknopingspunten
liggen voor radicalisme dat tot geweld kan leiden. Pas
wanneer we goed weten wat die aanknopingspunten
zijn, kunnen we ons daarvan bevrijden.

Het Boek Der Duizend Vragen
Inleiding tot de Hadithwetenschap
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Islam in Indonesia
Catalogus van boeken, plaatwerken,
enz., gedeeltelijk nagelaten door de
heeren Mr. C.P. Henny en anderen,
waarbij gevoegd is de bibliotheek over
oostersche taal-, land- en volkenkunde
van Mr. G.J. Grashuis
Yearbook of Muslims in Europe, Volume
1
With 1855-1927 are issued and bound: Handelingen
van de algemeene vergadering.

Strijdsters van Allah
Toespraak bij den aanvang der lessen
van de instelling voor onderwijs in de
taal-land en volkenkunde van
Nederlandsch Indie te Delft, etc
De kracht van den Islam
Vandaag spreekt Abdelwahab Meddeb erg mild over
de actuele ziekte van de islam, noemt Ayaan Hirsi Ali
Mohammed een perverse tiran, en zegt de Turkse
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premier Erdogan dat de islam niet kan worden
onderverdeeld in gematigd en niet-gematigd. Het is
dan ook verbijsterend dat de postmoderne politiek
correcte elite het spook van de islam dat door Europa
waart zo geestdriftig omarmt. Allicht komen sommige
postmoderne verlangens overeen met de naïeve
dromen van dertig jaar geleden: zoals progressieven
ooit hoopten op een zogenaamd eurocommunisme, zo
duimen westerse linkse fellowtravellers vandaag voor
een euro-islam. Maar net zoals het communisme
haaks stond op de waarden van het Westen, zo kan
ook de islam, die zoals elk ander stelsel een
onwrikbare essentie heeft, nooit compatibel zijn met
de liberale rechtsorde.

Franciscus en de Islam
The Yearbook of Muslims in Europe provides up-todate factual information, statistics and analysis of the
situation of Muslims in 46 European countries.

Brinkman's Cumulatieve catalogus van
boeken de in Nederland en vlaanderen
zijn uitgegeven of herdrukte
Many think they know the legends behind tulipmania
and the legacy of the Dutch East India Tea Company,
but what basic knowledge of Dutch history and
culture should be passed on to future generations? A
Key to Dutch History and its resulting overview of
historical highlights, assembled by a number of
specialists in consultation with the Dutch general
public, provides a thought-provoking and timely
Page 9/13

Bookmark File PDF Islam Boeken
answer. The democratic process behind the volume is
reminiscent of the way in which the Netherlands has
succeeded for centuries at collective craftsmanship,
and says as much about the Netherlands as does the
outcome of the opinions voiced.

E.J. Brill's First Encyclopaedia of Islam,
1913-1936
Islam Poenika poenapa?
Wetenschappelijk onderzoek naar de vraag in
hoeverre de islam een belemmering vormt voor de
toetreding van Turkije tot de Europese Unie.

Catalogus van de boeken en kaarten
uitmakende de bibliotheek van het
Departement van Koloniën
Bijbel, of de geheele Heilige Schrift,
bevattende al de kanonieke boeken van
het Oude en Nieuwe Testament (volgens
de Staten-overzetting)
Veilingcatalogus, boeken van M. J. E.
Viruly Verbrugge [et al.], 25 november
tot 2 december 1893
Page 10/13

Bookmark File PDF Islam Boeken
With 1901/1910-1956/1960 Repertoium is bound:
Brinkman's Titel-catalohus van de gedurende
1901/1910-1956/1960 (Title varies slightly).

De Europese Unie, Turkije en de islam
Studies on Islam and Society in
Southeast Asia
Inleiding tot de kennis van den Islam
Het monotheïstisch dilemma
Islam voor Dummies
Brinkman's cumulatieve catalogus van
boeken
Om de oude wereldzee. 2: Het raadsel
van de Islam, het land der Pharao's,
Soedan, de Hellenen, Sicilië, het
protectoraat van Tunis, de Algerijnsche
kolonie, Marokko, Spanje, Portugal
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Veilingcatalogus, boeken van A. Kuenen,
17 tot 22 oktober 1892
Inleiding tot de wetenschappelijke studie van de
Hadith, de traditioneel aan de profeet Mohammed
toegeschreven uitspraken en handelingen die voor
moslims een richtlijn voor het leven vormen.

A Key to Dutch History
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