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Dossier Nordpolhet Englandspiel onder de loep
Fotoboek van Nederlandse landschappen, dorpen en steden.
Geschiedenis van het befaamde 'Englandspiel', het kat-en-muis-spel tussen Britten en
Duitsers waarbij in bezet Nederland gedropte geheime agenten in 1942 en 1943
werden opgeofferd aan hogere militair-strategische belangen.
Overzicht van het huiselijk en maatschappelijk leven in Nederland, gebaseerd op
cijfermatig materiaal.
Reisverhalen uit de jaren zeventig.
Catalogus bij een tentoonstelling van het werk van de Nederlandse schilder
(1836-1912) in Victoriaans Engeland.
Bundeling van de korte verhalen van de Nederlandse schrijver (1929- ).
De zoutroute begint in Londen, in het hier en nu. Na de dood van haar vader vindt
Isobel een oud zilveren amulet, gevouwen in een krantenartikel over een vroegere
Sahara-koningin. Geplaagd door akelige herinneringen uit haar vroege jeugd, besluit ze
op vakantie naar Marokko te gaan, op zoek naar haar identiteit. Dan neemt De
zoutroute de lezer mee naar een jaar of dertig geleden, naar het nomadenvolk dat
rechtstreeks afstamt van de legendarische eerste koningin van de Touareg. Eén van
hen, een jonge vrouw genaamd Mariata, wordt gedwongen te trouwen met een slager
in Zuid-Marokko; ze ontvlucht haar lot echter en reist in haar eentje de Sahara door, op
zoek naar haar verloren geliefde.

Praktische gids voor een manier van bedrijfsvoering waarbij met minder
inspanningen en minder investeringen betere resultaten worden geboekt.
Er wordt gefluisterd dat Sir Blaidd Morgan elke vrouw kan krijgen die hij maar
hebben wil. Niemand kijkt er dus van op wanneer hij een poging gaat wagen om
de schone, maar ongenaakbare Lady Laelia van Throckton Castle te veroveren.
Wat echter weinigen weten, is dat het charmeren van Lady Laelia slechts een
dekmantel is voor de werkelijke reden van Blaidds bezoek aan Throckton: de
koning heeft hem opgedragen onderzoek te doen naar een mogelijk complot
tegen de kroon. Maar Blaidd is nog niet op het kasteel, of hij ziet zijn missie in het
water vallen. En dat alles door een onbeschaamde meid die eerst probeert hem
de toegang tot het slot te ontzeggen en daarna doodleuk zijn hart binnendringt!
This publication examines the referential and analytical qualities of textiles
through both contemporary and historical works. The contributions in this book
reflect on the complex interplay between the various functions and connotations
of textiles - such as the emphasis on their tactile qualities or the artistic value
attributed to them - and the attendant conflicts and antagonisms that articulate
relations of power and value and of the interaction of artistic processes with their
overarching contexts.
De functie van vooral oude grafiek als reproductiemethode van schilderkunst en
als inspiratiebron voor kunst en kunstnijverheid; met tevens enkele onderwerpen
uit de geschiedenis van de fotografie.
Interviews met 8 bekende hedendaagse dirigenten.
Cultuurhistorisch overzicht van de Oos-brabantse volkscultuur
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Historische beschrijving van de sociale geneeskunde van de vorige eeuw, in
samenhang met het werk van de Hygiënisten, een groep artsen die zich bezig hielden
met de volksgezondheid.
Reconstructie van de gebeurtenissen rond de dubbelspion Christiaan Lindemans (King
Kong) in de periode september/oktober 1944 en van de naoorlogse pogingen deze
zaak in de doofpot te stoppen.
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