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Projectbronnen
Klik op een bron om deze te openen

APA

 Briefwisseling tussen Menno ter Braak en Willem Elsschot 1933-1938 
2010 - dbnl.org

 Dossier Willem Elsschot 
2020 - uittrekselbank-nbdbiblion-nl.kb.idm.oclc.org

 Kaas 
Elsschot - 1933

 Willem Elsschot & Kaas 
Faneker - 2020 - uittrekselbank-nbdbiblion-nl.kb.idm.oclc.org

 Overzicht Willem Elsschot in de DBNL (primaire en secundaire bronnen) 
2020 - dbnl.org

 Elsschot. Leven en werk van Alfons de Ridder 
Reijt - Athenaeum - Polak & Van Gennep - 2012

 "Elsschot schreef 'Kaas' als boetedoening" 
Rinckhout - 2011 - literom-nbdbiblion-nl.kb.idm.oclc.org

 Willem Elsschot 
2020 - biografischportaal.nl

 Zoekresultaten Laelaps - "Willem Elsschot" 
2020 - mijn.bolas.nl
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Titel en beschrijving Vakgebieden en soorten

DBNL
Duizenden literaire teksten, wetenschappelijke studies en andere bronnen op
het gebied van Nederlandse taal, cultuur en literatuur

Nederlandse taal en cultuur

Laelaps - doorzoekt meer dan twintig databanken
Zoekmachine van bolas - doorzoekt o.a. BASE, DOAJ, DBNL, Hathithrust,
NARCIS, Arxiv, BioOne, HBO-kennisbank, DOAB, ETHOS, Proquest Open
Dissertaties

Alle vakgebieden

Fulltext

 

E-books online bibliotheek
E-books - via de online Bibliotheek heb je toegang tot ca. 30.000 e-books.
Toegankelijk voor leden van de Openbare Bibliotheek.

Nederlandse taal en cultuur

Fulltext  toegankelijk voor OB-leden

E-books



Literom
LiteRom geeft een overzicht van artikelen en recensies van Nederlandse
(jeugd) boeken (incl. buitenlandse literaratuur). Toegankelijk voor leden van de
Openbare Bibliotheek.

Nederlandse taal en cultuur

Fulltext  toegankelijk voor OB-leden



Uittrekselbank
De uittreksels bevatten een thematische bespreking van onderwerp,
personages, taal en stijl (incl. recensies). Toegankelijk voor leden van de
Openbare Bibliotheek.

Nederlandse taal en cultuur

Fulltext  toegankelijk voor OB-leden



Delpher - Historische kranten 1618-1995
Collectie gedigitaliseerde Nederlandse kranten uit de periode 1618-1995.
Omvat ook kranten uit Nederlands-Indië, Suriname en de Antillen

Geschiedenis

Nederlandse taal en cultuur

Kranten

Biografisch Portaal
Metadatabank met fulltext verwijzingen naar meer dan 145.000 biografische
beschrijvingen van Nederlanders van betekenis

Nederlandse taal en cultuur

Geschiedenis

Biografieën
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