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Franse literatuur na 1945 is een driedelig, Nederlandstalig overzichtswerk dat de belangrijkste literaire, theoretische en essayistische
stromingen in het naoorlogse Franse literaire veld in kaart wil brengen. Elk volume bestaat uit een algemene inleiding gevolgd door een
aantal monografische bijdragen van Franse, Nederlandse en Belgische specialisten. De essays zijn op een toegankelijke manier geschreven
zonder evenwel aan kwaliteit en precisie in te boeten. Het perspectief van de verschillende bijdragen is zowel monografisch als kritisch: ze
geven een overzicht van het werk van de geselecteerde auteurs met de nodige aandacht voor de intertekstuele en contextuele inbedding en
ze maken eveneens een tussentijdse balans op. Alle bijdragen worden bovendien gevolgd door eenn beknopte primaire en secundaire
literatuurlijst, zodat de lezer zelf aan de slag kan. Het derde en laatste volume van dit driedelige werk over de naoorlogse Franse literatuur
opent met een algemene inleiding die gevolgd wordt door een reeks monografische essay's over Gaston Bachelard, Paul Ricoeur, Rene
Girard, Les Temps Modernes en Tel Quel, Gerard Genette, A.-J. Greimas, Roland Barthes, Jean Ricardou, Michel Butor, Tzvetan Todorov,
Julia Kristeva, Georges Bataille, Maurice Blanchot, Michel Foucault, Gilles Deleuze, Jean-Francois Lyotard, Jacques Derrida, Pierre
Bourdieu, het marxisme en de sociokritiek. Het geheel wordt afgesloten met een cumulatief namenregister met verwijzingen naar de drie
volumes van Franse literatuur na 1945.
Beknopt overzicht van de schilderkunst, met nadruk op Duitse kunst en op de oude kunst.
Ed Psych Modules. For ALL your students. Ed Psych Modules speaks to all students regardless of their intended age stage specialization.
With four case studies – early childhood, elementary, middle school, and secondary -- for each cluster of modules, your students effectively
connect theory and practice using these realistic cases. Written to be used in any order, these modules and clusters give you maximum
flexibility in organizing your course. The authors have also limited the use of boxes and other sidebars in order to ensure students identify and
understand the core concepts of educational psychology.
Never HIGHLIGHT a Book Again Includes all testable terms, concepts, persons, places, and events. Cram101 Just the FACTS101
studyguides gives all of the outlines, highlights, and quizzes for your textbook with optional online comprehensive practice tests. Only
Cram101 is Textbook Specific. Accompanies: 9780872893795. This item is printed on demand.
Het leven van een Cubaanse emigrantenfamilie in New York vanaf de jaren '40.
In deze bundel behandelt de Amsterdamse socioloog J. Goudsblom sociale ‘regimes’ waar mensen individueel en in groepsverband onder
leven. Hiertoe behoren bijvoorbeeld de schaamte en de tijdrekening, maar ook het streven naar luxe en comfort. Hoewel al deze regimes
door mensen aan elkaar worden opgelegd, kan het in onze beleving lijken alsof we er aan toegeven uit een spontane innerlijke drang.
Uitgaande van de wisselwerking tussen sociale dwang en individuele ontplooiing richt Goudsblom in dit fascinerende boek zijn scherpzinnige
blik op schijnbaar ver uiteen liggende onderwerpen, zoals vuurbeheersing, godsdienst, koningsschap, de verhouding tussen mannen en
vrouwen, tafelmanieren, gehoorzaamheid en rationaliteit. Het regime van de tijd is een staalkaart van wetenschappelijke nieuwsgierigheid en
essayistische durf. De reeks Athenaeum Boekhandel Canon verschijnt in samenwerking tussen Athenaeum Boekhandel en Amsterdam
University Press. Voor meer informatie over de reeks zie www.aup.nl/aaa-serie en www.athenaeum.nl.
Never HIGHLIGHT a Book Again! Virtually all of the testable terms, concepts, persons, places, and events from the textbook are included.
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Cram101 Just the FACTS101 studyguides give all of the outlines, highlights, notes, and quizzes for your textbook with optional online
comprehensive practice tests. Only Cram101 is Textbook Specific. Accompanys: 9780078097867 .

The purpose of this book is to serve as a guide for designing, developing, and teaching learner centered online courses and/or
modules of instruction. Chapter 1 provides an introduction to online education. Chapter 2 provides information on the resources
and support needed to teach and learn in an online environment. Chapter 3 provides information and considerations in regards to
the online learner. Chapter 4 provides information on the domains of learning. Chapter 5 provides information on learning
outcomes and instructional objectives. Chapter 6 provides information on online course interaction. Chapter 7 provides information
pertaining to assessment and grading rubrics. Each chapter of the book includes an application exercise. This book will assist the
reader in understanding the important factors in regards to online education. This book would also provide the foundational
information, tools, and resource information needed to design, develop, and teach a learner centered online course or modules of
instruction. This book would be a valuable resource for any educator interested in teaching online and for those who may already
by teaching online. Educators in a variety of areas wishing to learn more about online teaching, course design, and course
development could benefit from this book. This book could also serve as a text book for undergraduate and graduate courses
related to online teaching, course design, and course development. This book could also serve as an administrative resource and
guide for programs developing online courses and for faculty training and professional development purposes.
Kritische beschouwing over de huidige maatschappij en het tegenwoordige politieke bestel.
‘Bewaar wat u is toevertrouwd, let op uzelf en de leer’ (1 Tim. 4:16, 6:20) Bij de bestudering van het leven van de eerste
gemeente stuitte ik op een mij onbekend geschrift: de leer der apostelen, kortweg ‘de leer’, of de Didache genoemd. Deze ‘leer’
komt in de bijbel zoals wij die hebben niet voor, maar zij werd in de tijd dat het Nieuwe Testament ‘in wording’ was door veel
christenen en bijvoorbeeld Clemens (Bisschop) van Alexandrië wel als ‘schrift’ ofwel deel van de bijbel erkend. De Didache is
heel oud en wordt gedateerd rond de eerste eeuw. Wanneer in ongeveer 400 na Chr. de lijst met canonieke en apocriefe boeken
wordt vastgesteld, zit de Didache daar niet bij. De Didache raakt vervolgens in de vergetelheid en verdwijnt zelfs volledig uit de
geschiedenis. Pas in 1873 wordt er in Constantinopel (Istanbul, Turkije) een oud geschrift gevonden dat dateert uit 1056, waarin
de Didache opnieuw wordt aangetroffen. Tien jaar later, in 1883, wordt de Didache opnieuw uitgegeven, maar zij blijft hierna een
relatief onbekend geschrift. Vanwege zijn ouderdom en authenticiteit verdient dit waardevolle geschift het om opnieuw onder de
aandacht te worden gebracht. Meer informatie De Didache zoals u die nu voor u ziet is een nieuwe concordante (zo letterlijk
mogelijke) vertaling in het Nederlands, gemaakt door Arjan de Kok. Door de toevoeging van de originele Griekse tekst kan dit
boekje goed dienen voor onderzoek en als naslagwerk. Door de uitgebreide notities met commentaren en bijbelverwijzingen, is er
een veelheid aan context en achtergrond beschikbaar. Dit maakt het boekje bijzonder geschikt voor studie van de vroege kerk en
haar leer. Deze uitgave van de Didache is zowel geschikt voor gebruik op theologische opleidingen, als voor persoonlijke
verdieping van het geloof en het verbreden van kennis over het vroege christendom. Hiernaast kan het gebruikt worden voor
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persoonlijke studie, of als achtergrondinformatie voor catechisatie lessen, bijbelstudiegroepen, of godsdienstonderwijs.
Hoe wordt een Italiaan een Italiaan? Of een Brit een Brit? Worden vreemdelingen geboren of gemaakt? In dit onweerstaanbare
vervolg op de bestseller Italiaanse buren volgt Parks de gangen van zijn kinderen in het kleine dorpje bij Verona waar hij met zijn
gezin woont. Aldus schetst hij een fascinerend beeld van het hedendaagse Italiaanse gezin op school, thuis, aan het werk en in
vrije tijd. Het resultaat is prachtig: een warm en geestig familieboek en reisboek tegelijk, waarin noch met kinderen noch met Italië
overdreven gedweept wordt. Eeuwige bureaucratie en eindeloze wiegeliedjes, opvattingen over zwangerschap en grote families
(wie meer dan één kind neemt is gek, zeker als dat ene kind een zoon is), voedingsvoorschriften (veel, veel, veel), de verering van
`La Mama , hoe de vakanties door te brengen, wat leren we onze kinderen: al deze onderwerpen en nog veel meer komen aan
bod. Terwijl Parks beschrijft hoe Italianen elkaar leren Italiaan te worden, geeft hij ons buitenstanders een onnavolgbaar nieuw
inzicht in de rijke Italiaanse culturele traditie. Tim Parks woont sinds 1982 met zijn vrouw en drie kinderen in Italië.
Kritische analyse van de huidige opvatting dat sekseverschillen een biologische basis hebben in plaats van zijn aangeleerd.
EdPsychIn ModulesEdPsych: ModulesMcGraw-Hill Education
Ierland, 1840. In een gure winterstorm jaagt een vrouw haar paard en wagen over de modderige weg langs de rivier. Haar zoontje
zit naast haar en houdt haar stevig vast. Plosteling struikelt het paard. Het wagentje kantelt, valt bovenop het kind. De vrouw wordt
weggeslingerd, de kolkende rivier in. Na dit tragische ongeval moet het Ierse arbeidersgezin O'Malley verder zonder moeder.
Dochter Grace neemt de zorg voor haar broertje, dat gehandicapt is geraakt, op zich, en houdt het gezin draaiende. Dan raakt de
Engelse landheer Donelly in de ban van haar pure schoonheid. De man van wie Grace's familie grond pacht, wordt de echtgenoot
van Grace. Het grote huis van Donelly blijkt niet zo veilig en geborgen te zijn als ze gedroomd had. En Graces 'eigen mensen', van
wie ze letterlijk en figuurlijk verwijderd is geraakt, komen steeds meer in moeilijkheden. Aardappeloogsten mislukken keer op keer
en door de hongersnood dreigen honderden mensen, waaronder haar eigen familieleden, te sterven. Verzet tegen de strenge en
veeleisende landheer Donelly wordt met harde hand neergeslagen. Dan gaat Donelly een paar dagen op zakenreis. Grace neemt
een moedig besluit dat haar leven voorgoed verandert.
Designed from the ground up with a constructivist framework, BUILDING TEACHERS: A CONSTRUCTIVIST APPROACH TO
INTRODUCING EDUCATION, 2nd Edition helps future teachers create their own understanding of education. As the authors address the key
topics generally covered in an introductory book, they encourage readers to develop their own understandings by connecting their prior
knowledge, experiences, and biases with new experiences to which they will be exposed during the course. Highlights of the new edition
include stronger standards integration and expanded material on diversity and technology. By interacting with the materials presented, rather
than merely memorizing the book's content, readers learn what teaching is all about in an exploratory, inquiring, constructivist-based manner.
In turn, they can help the children in their classrooms learn meaningfully. Available with InfoTrac Student Collections
http://gocengage.com/infotrac. Important Notice: Media content referenced within the product description or the product text may not be
available in the ebook version.
Beschrijving van de beruchte zaak uit de Tachtigjarige oorlog, waarbij in Noord-Holland in 1575 mensen werden gefolterd en ter dood
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gebracht door de Geuzen wegens een niet-bestaand verraad aan de Spanjaarden.
Lou zit vast in een verstikkend huwelijk. Ze spreekt haar beste vriendin niet meer, negeert de avontuurtjes van haar man en zet elke avond
braaf het eten op tafel. Zelfs haar verlangen naar een kind is door haar man in de kiem gesmoord. Maar als ze op een dag een artikel leest
over het opruimen van je huis, beseft ze dat het tijd wordt voor een voorjaarsschoonmaak. Lou komt al snel tot de conclusie dat de
wrakstukken van haar leven nooit zullen passen in een rol vuilniszakken - ze zal groter moeten denken. Daarom roept ze de hulp in van Tom
Broom, de plaatselijke verhuurder van afvalcontainers. Als hij de container persoonlijk af komt leveren, nemen Lou's lentekriebels pas echt
een vlucht... Milly Johnson woont met haar man en twee kinderen in Engeland. Ze schrijft daar aan haar nieuwe roman, Zomervlinders. 'Het
perfecte boek om te lezen voor het slapengaan, tijdens je vakantie of een middagje op de bank.' Vrouw.nl 'Heerlijke roman.' Vriendin
In De grote vragen snijdt Donald Palmer de belangrijkste thema's aan die vanaf de Griekse oudheid centraal staan in de westerse filosofie
zoals de reden van ons bestaan en de begrippen vrijheid, kunst, politiek en ethiek. Aan de hand van ca. 500 door hem zelf gemaakte
illustraties bespreekt Palmer op toegankelijke en humoristische wijze wat de grote filosofen over deze onderwerpen naar voren hebben
gebracht. Hij maakt met zijn boek duidelijk dat waarlijk filosofisch onderzoek ons verrassende inzichten kan verschaffen en een bevrijdende
ervaring kan zijn.
Ed Psych Modules ... For ALL your students. Ed Psych Modules speaks to all students regardless of their intended age stage specialization.
With four case studies - early childhood, elementary, middle school, and secondary -- for each cluster of modules, your students effectively
connect theory and practice using these realistic cases. Written to be used in any order, these modules and clusters give you maximum
flexibility in organizing your course. The authors have also limited the use of boxes and other sidebars in order to ensure students identify and
understand the core concepts of educati.
Gids voor bestuurders en managers voor strategie, beleid, instrumenten en operationele toepassingen van CRM.
Vlak nadat een geheim agent van de Amerikaanse inlichtingendienst een belangrijk Russisch manuscript in ontvangst heeft genomen, wordt
de koerier vermoord.

Leven en loopbaan van de bekende Nederlandse voetbaltrainer.
Eind negentiende eeuw treft Bengler, een Zweedse avonturier en gesjeesde student, in een Afrikaanse handelspost een
ondervoed Bosjesmannenjongetje aan. Bengler herkent zichzelf in het kind en besluit zich over hem te ontfermen. Hij noemt hem
Daniël en neemt hem mee naar Zweden. In het koude Noorden staat Daniël een leven als attractie te wachten. De mensen
vergapen zich aan hem. Als Bengler halsoverkop Zweden moet verlaten, gaat Daniël bij een arm boerengezin in de kost. Zijn
eenzaamheid groeit, hij verlangt terug naar Afrika. En dan neemt hij de benen, samen met de verstandelijk gehandicapte Sanna.
Na de dood van haar vader staat Kate Farleigh er alleen voor. Omdat ze liefdadigheid verafschuwt, besluit ze als dienstmeid te
gaan werken. Dat gaat Lady Cahill, de peettante van haar moeder, te ver. Kordaat ontvoert ze Kate om haar in Londen een
welgestelde echtgenoot te bezorgen. Als ze overnachten op het landgoed van haar kleinzoon Jack, ziet Kate hoe verwaarloosd
het is, daarom stelt ze voor als huishoudster voor hem te gaan werken. De baan blijkt veel moeilijker dan verwacht. De norse,
supermannelijke Jack roept gevoelens in haar op die ze niet kan bedwingen; volkomen ongepaste, schaamteloze gevoelens!
Waar mogelijk zal ze hem uit de weg moeten gaan. Helaas wordt dat voornemen ernstig ondermijnd - door Jack Carstairs zelf!
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IJsland, 1979. In een meer bij de krachtcentrale op Reykjanes ontdekt een vrouw een verminkt lichaam. Er zijn aanwijzingen dat
de dode iets te maken heeft gehad met de militaire basis op de Miðnesheiði. Daar stelt men echter geen prijs op samenwerking
met de IJslandse politie. Erlendur en zijn mentor Marion Briem proberen via allerlei omwegen informatie te verzamelen. Erlendurs
aandacht wordt bovendien in beslag genomen door een andere zaak: die van een meisje uit Reykjavík, dat ongeveer vijfentwintig
jaar eerder spoorloos is verdwenen.
Vasili Grossman werd in 1905 geboren in de stad Berdisjev in de Oekraïne. In 1941 trad hij in dienst van het Rode Leger als
schrijver voor de legerkrant De Rode Ster en werd de populairste oorlogscorrespondent van Rusland. Het blad werd niet alleen in
het leger maar ook onder het gewone volk grondig gelezen. Door verslag uit te brengen van de verdediging van Stalingrad, de val
van Berlijn en de Holocaust werd Grossman een oorlogsheld. Anthony Beevor, schrijver van de bestsellers Stalingrad en Berlijn, is
een van de grote bewonderaars van Grossman. De roman Life and Fate die Grossman in 1960 voltooide werd gezien als een
gevaar voor het Sovjet regime beschouwd en publicatie werd verboden. Uiteindelijk wist men de tekst naar het Westen te
smokkelen. In 1983, bijna twintig jaar na zijn dood, verscheen een Franse en een Engelse vertaling van de roman, die door velen
als de grootste roman van de twintigste eeuw wordt gezien. Vasili Grossman stierf in 1964. Antony Beevor las de aantekeningen
van Grossman voor het eerst toen hij onderzoek deed voor zijn boek Stalingrad en werd er onmiddellijk door gegrepen. Beevor
heeft Een schrijver in oorlog bezorgd, van een inleiding voorzien en samen met Loeba Vinogradova uit het Russisch vertaald. Een
schrijver in oorlog is gebaseerd op de aantekeningen die Grossman voor zichzelf maakte toen hij als schrijver in dienst was bij het
Rode Leger. Hij had graag als soldaat in het leger gediend maar was daarvoor niet sterk genoeg. Als correspondent reisde hij met
het leger mee. Vier jaar lang bevond hij zich aan het front en was getuige van de meest meedogenloze strijd ooit gevochten en
beschreef die als geen ander. Grossman maakte de verschrikkelijke nederlagen van 1941 mee, de verdediging van Moskou en de
gevechten in de Oekraïne. In augustus 1942 was hij gelegerd in Stalingrad. Vier maanden lang deed hij verslag van de strijd die
daar in de straten gevoerd werd. In de winter van 1943 keerde het tij definitief. De oorlog was eigenlijk beslecht, maar het zou nog
meer dan twee jaar duren voordat oost en west elkaar in Berlijn ontmoetten. De Duitsers trokken zich terug uit Stalingrad en het
Rode Leger trok naar het westen en herveroverde 'het moederland'. Grossman was aanwezig bij de tankslag bij Kursk, de
grootste uit de geschiedenis en trok vervolgens met het leger Polen en Duitsland binnen. Majdanek en Treblinka waren de eerste
concentratiekampen die het leger tegenkwam. Grossmans hartverscheurende en gedetailleerde verslag 'De hel van Treblinka'
gebaseerd op gesprekken met overlevenden en omwonenden werd later als bewijs gebruikt bij het Neurenberg Tribunaal.
De Vietnamoorlog woedt al enige tijd, wanneer journaliste Paxton Andrews in Vietnam arriveert. Paxton leert er de mannen
kennen voor wie het leven na de oorlog nooit meer hetzelfde zal zijn: Peter Wilson, rekruut en een jonge, pas afgestudeerde jurist.
Bill Quin, kapitein. Ogenschijnlijk kan niets hem nog raken. Ralph Johnson, de cynische, doorgewinterde oorlogscorrespondent.
Tony Campobello, sergeant. In Vietnam probeert hij zijn leven in de achterbuurten van New York te vergeten. Zeven jaar lang
schrijft Paxton vanaf het front, voordat ze terugkeert naar huis en dan in Parijs de vredesbesprekingen bijwoont. Maar voor haar
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en de mannen die vochten zal het leven voor altijd veranderd zijn... Danielle Steel schreef met Verslag uit Vietnam een
aangrijpende roman over de verschrikkingen van een tragische oorlog. Een oorlog die tot de dag van vandaag een diepe wond
heeft geslagen in de Amerikaanse samenleving.
Stiefbroer en stiefzus Rory en Dafne gaan onderzoeken hoe het nu eigenlijk zit met de verdwijning van de vader van Rory en het
dodelijke busongeluk van Dafne's moeder. Vanaf ca. 12 jaar.

Inleidend overzicht van het gehele vakgebied van management.
Joseph O'Loughlin is gelukkig getrouwd, heeft een leuke dochter en een aardige carrière als psycholoog. Hij heeft een
zwak voor de zogenaamde 'moeilijke gevallen', zoals Bobby: een eenzame, verknipte jongen die zijn moeder haat en
zichzelf verwondt. Maar zelfs een volmaakt leven kan aan een zijden draadje hangen. Een dode vrouw, een
gefrustreerde patiënt en een leugentje om bestwil betekenen Joe's ondergang. Zijn gelukkige wereld verandert langzaam
in een hel. De verdenking is het portret van een man die probeert af te dalen tot de diepste krochten van een ongelukkige
ziel, voorbij goed en kwaad, en daardoor zijn eigen graf graaft.
Beschouwing over de achtergronden van het Zen-boeddhisme in relatie tot het boogschieten en andere Japanse
kunsten.
Als een walvis het vredige leven van de vissen in de zee door zijn aanwezigheid verstoort, legt Regenboog de ruzie bij.
Vanaf ca. 3 jaar.
Dutch and Flemish language; Philosophy; Psychology.
Judith Dunbar is veertien als ze wordt ondergebracht op een kostschool in Cornwall omdat haar familie in het buitenland
verblijft. Ze sluit vriendschap met de eigenzinnige Loveday en leert een nieuwe wereld kennen: de rijkdom en glamour
van de Britse aristocratie. Het landgoed van Lovedays familie voelt als een tweede thuis. Totdat de Tweede
Wereldoorlog uitbreekt en Judith – weer helemaal op zich zelf aangewezen – heel andere dingen leert, over moed... en
over liefde. Ze zal een lange reis moeten maken voor ze eindelijk thuis kan komen. De thuisreis is een grootse,
meeslepende roman, met het reliëf van het echte leven, rijk aan detail, zorgvuldig en subtiel in observatie.
De geglobaliseerde wereld in één gebouw Bordelen, internetcafés,winkels met goederen van dubieuze herkomst, halal
eettentjes, een pornozaak, geldwisselkantoortjes, een islamitische boekhandel. In het hart van het toeristendistrict van
Hongkong staat een vervallen gebouw van zeventien verdiepingen.Het wordt bevolkt door een bont gezelschap van
kleine handelaren, arbeiders, asielzoekers, verslaafden en backpackers.Het is misschien wel de meest geglobaliseerde
plek ter wereld.Het complex, dat in schril contrast staat met de glimmende hoofdkantoren van de internationale bedrijven,
laat heel concreet zien wat globalisering betekent in het leven van gewone mensen. In de openhartige en boeiende
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(levens)verhalen legt de auteur de ingewikkelde relaties bloot tussen de bewoners van Chungking Mansions en het
internationale verkeer van goederen, geld en ideeën. Getto in het centrum van de wereld is het even informatieve als
onderhoudende verhaal van het leven van mensen in de lagere regionen van het internationale kapitalisme. Gordon
Mathews is hoogleraar antropologie aan The Chinese University of Hong Kong. Hij schreef diverse boeken over
globalisering en Azië.
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