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'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek had
gehoord. Voor mij is het even belangrijk als het dagboek van
Anne Frank.' - Steve McQueen Solomon Northup, in 1808 als
vrij man geboren in New York, wordt in 1841 ontvoerd en in
het Zuiden verkocht als slaaf. Twaalf jaar lang werkt hij op
plantages in Louisiana, vaak onder de meest wrede
omstandigheden, altijd in de hoop zijn vrijheid terug te
winnen. In 1853 komt Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar
verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen aangrijpende relaas van
zijn gevangenschap in een van de donkerste periodes uit de
Amerikaanse geschiedenis. Het boek slaat direct in als een
bom en opent vele Amerikanen de ogen voor de
onmenselijkheid van het slavernijsysteem. 12 Years a Slave
is verfilmd door de Britse filmmaker Steve McQueen en werd
geproduceerd door onder anderen Brad Pitt. De film won de
Golden Globe voor Beste Film en is genomineerd voor negen
Oscars, waaronder die voor Beste Film. Het boek verschijnt
voor het eerst in Nederlandse vertaling. Met een voorwoord
van Steve McQueen en een inleiding van Bianca Stigter
Filosofisch betoog, dat tracht aan te geven, waarom God zijn
dominante rol in de filosofische reflectie verloren heeft en hoe
die impasse ook weer filosofisch te overwinnen kan zijn.
Why are some texts called ‘literary’? How does the reading
process work and when will readers start to interpret the text?
This book answers these and other questions and opens
many different aspects on literature and literary studies. Old
and new themes meet, and each chapter is written as a case
study. The accessible style and the wealth of examples make
this book a must-read for literature students as well for the
interested reader.
Wanneer Zoë op haar trouwdag in de steek wordt gelaten
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door haar grote liefde Jason, kan ze de medelijdende blikken
van familie en vrienden niet langer verdragen. Zoë vlucht
naar Amerika en komt terecht in Boston, waar ze als nanny
gaat werken bij de knorrige maar ongehoord sexy
alleenstaande vader Ryan. Met zijn twee schattige kindertjes
Ruby en Samuel kan ze het al snel goed vinden. Met Ryan
maakt ze knallende ruzie. Was hij maar minder aantrekkelijk.
Gelukkig kan Zoë altijd terecht bij haar kleurrijke groepje
nieuwe vriendinnen Trudy, Amber en Felicity, net als zij
Engelse nannys. Maar kunnen die haar redden wanneer haar
verleden plotseling hinderlijk op de stoep staat?
Er is in de afgelopen decennia een overweldigende
hoeveelheid theoretische kennis geproduceerd in de sociale
psychologie over verschijnselen zoals sociale waarneming,
attitudeverandering en voorlichting, stereotypen en
discriminatie, rechtvaardigheid, agressie en altru e,
interpersoonlijke attractie en intieme relaties, en
besluitvorming en samenwerking in groepen. Daarnaast is er
veel toegepast sociaal-psychologisch onderzoek
gepubliceerd op uiteenlopende terreinen, zoals arbeid en
organisatie, milieu, lichamelijke en psychische gezondheid,
recht en criminaliteit, economisch gedrag, en etnische
minderheden. Daarmee beschikken sociaal-psychologen over
een omvangrijk arsenal van theoretisch gefundeerde kennis
over het menselijke sociale gedrag, die relevant is voor de
aanpak van allerlei praktijkproblemen.Maar misschien wel
juist als gevolg van de overweldigende hoeveelheid
beschikbare kennis, is het voor sociaal-psychologen die
geconfronteerd worden met praktijkproblemen vaak niet
duidelijk bij welke theorie ze het beste te rade kunnen gaan.
Ook is het vaak moeilijk te achterhalen waar men
onderzoeksgegevens kan vinden die een licht werepen op de
oorzaken van het probleem. Maar bovendien: weten hoe het
probleem ontstaat en in stand blijft, betekent nog niet dat men
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ook weet hoe men het beste iets aan het probleem kan doen.
Praktische problemen worden dan ook vaak op een
ondoelmatige manier aangepakt die niet nodig zou zijn
geweest als men de relevante kennis wel had weten toe te
passen.Het doel van dit boek is een stapsgewijze methode
aan te reiken voor het praktisch leren hanteren van
theoretisch gefundeerde kennis ten behoeve van het
oplossen van problemen. Daarbij wordt het hele traject
doorlopen van het formuleren van een probleemstelling via
het opstellen van een theoretisch en empirisch verankerd
model tot het opstellen van een theoretisch en empirisch
verankerd model tot het vormgeven van een
interventieprogramma. De methode wordt uitgelegd aan de
hand van vele concrete voorbeelden van uiteenlopende aard,
zoals het organiseren van een inzamelings-actie voor AIDSslachtoffers, het bestrijden van verlegenheid, en het
bevorderen van integrerende verpleegkunde.
Niet alleen onze favoriete Vlaamse courant het Nieuwsblad is
overtuigd van David Sedaris¿ humoristische talent ¿ ¿Is
David Sedaris de grappigste schrijver te wereld? Wij zijn er
alvast van overtuigd¿ ¿ een miljoen Amerikanen zijn dat ook,
want dat is het aantal data Sedaris in de Verenigde Staten
moeiteloos per boek verkoopt. Zijn ¿verhalende essays¿
gaan over de dood, over zijn kotsgekke familie, over zijn
pogingen Frans te leren (hij verhuisde van New York naar
Parijs, omdat je daar tenminste nog gewoon mag roken), over
zijn pogingen van het roken af te komen (in Japan, hij woont
inmiddels niet meer in Parijs), over zes tot acht zwarte
mannen die Sinterklaas assisteren, over shoppen met zijn
zus Amy, over lichamelijk verval, over dwangneuroses en
over nog meer dood. Sedaris is regelmatig te zien bij David
Letterman, te horen op National Public Radio, te lezen in The
New York en Esquire. Dat is belangrijk, daardoor verkoop je
boeken. Tot op heden publiceerden wij zes van zijn boeken,
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die stuk voor stuk lovend werden ontvangen. Sedaris bezocht
Nederland reeds driemaal, verzorgde uitverkochte optreden
in The John Adams Institute, signeerde zich suf, en is door
ieder zich serieus nemend medium geïnterviewd. Het enige
wat nog ontbreekt: lezers.

Autobiografie van de Franse filmlegende Brigitte
Bardot (1934).
Speelse taalcursus Spaans; met audio-cd.
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
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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
Page 5/12

Access Free Nissan Sani Workshop Manual
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.
Overzicht van het leven van de Nederlandse
verzamelaar Bonger (1861-1936) en zijn
kunstcollectie.
Nieuwe wetgeving verplicht de notaris zich in het
kader van bestrijding van witwassen en financieren
van terrorisme te verdiepen in de achtergronden van
cliënten en hun beweegredenen bij een door hen
gewenste transactie. Die taak heeft een duidelijk
strafrechtelijk perspectief, maar werkt door in het
werk van de notaris voor zijn cliënten. Onder
omstandigheden zal de notaris gehouden zijn de
door zijn onderzoek opgedane kennis over de
beweegredenen, de personen achter de partijen of
herkomst van geldmiddelen ook aan zijn cliënten te
openbaren. De effectiviteit van die nieuwe wetgeving
is daarmee groter dan op het eerste gezicht lijkt: niet
alleen worden witwassen en financieel terrorisme
bestreden, maar ongebruikelijke transacties zullen
de notaris ook aanleiding geven om zich jegens zijn
cliënten terughoudend op te stellen en zo nodig
actief in te grijpen in hun rechtsbetrekkingen.
Informatief boek over de invloed van de jaargetijden
op het leven van de dieren die op en om de boerderij
voorkomen.
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De 27-jarige Joanna Kurtz heeft veel bruiloften
meegemaakt, maar nooit een als de bruid zelf. Ze
droomt ervan schrijfster te worden, maar zoiets is
ongehoord in de Lancaster County gemeenschap.
Haar verhalen zijn niet haar enige geheim. Ze heeft
een beau, Eben, die haar van veraf het hof maakt.
Zelfs haar zusje Cora, die zelf aanbidders in
overvloed heeft, weet er niets van. Het is maar de
vraag of ze ooit samen zullen zijn, want Eben moet
de boerderij van zijn ouders in Indiana overnemen.
De draagbare Veblen speelt zich af in Palo Alto,
Californië, een strijdperk waar old school
antiautoritaire types de degens kruisen met het
nieuwe geld van snelle wetenschappers en Silicon
Valley-types. Veblen is net ten huwelijk gevraagd
door de briljante neurowetenschapper Paul, en dat
terwijl ze elkaar nog maar drie maanden kennen.
Maar hun verloving wankelt al meteen. Veblen,
amateurvertaalster uit het Noors, ‘freelance zelf’ en
liefhebber van eekhoorns, is zoekende. Ze is
vernoemd naar de Noorse econoom Thorstein
Veblen, die ze hevig bewondert en wiens kritiek op
kapitalisme en overconsumptie ze deelt. Maar
verloofde Paul staat op het punt gigantisch
succesvol te worden en wil niets liever dan zijn
hippie-afkomst van zich af schudden. Terwijl Veblen
probeert alle familieperikelen in goede banen te
leiden, raakt Paul steeds meer bevangen door
dromen van rijkdom en roem. Een exuberant en
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uniek boek, met een van de meest innemende en
originele heldinnen ooit.
Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt
van hoogleraar in de Communicatiewetenschap met
als leeropdracht Media en Populaire Cultuur aan de
Universiteit van Amsterdam (UvA) op woensdag 3
september 2003. Aandacht voor: de recente
geschiedenis van populaire cultuuronderzoek; wat
de wetenschappers van het Centrum voor Populaire
Cultuur onder populaire cultuur verstaan en welke
vragen ze eraan stellen; het werk van Van Zoonen
hierbinnen over politiek en populaire cultuur.
Includes names from the States of Alabama,
Arkansas, the District of Columbia, Florida, Georgia,
Kentucky, Louisiana, Mississippi, North Carolina,
Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas and
Virginia, and Puerto Rico and the Virgin Islands.
Een smeuïge, onthullende en vooral erg grappige
roman, boordevol saillante details. Chanel chic
brengt je tot in de kern van een luxewereldje, waar
zelfs de beste vriendschappen tot op het uiterste
getest worden. Op een avond in Soho House, een
van de populairste en exclusiefste clubs in New
York, sluiten drie vriendinnen, Emmy, Leigh en
Adriana, een pact: ze zullen elk datgene gaan
veranderen in hun leven wat hun het meest dwarszit.
In haar derde roman is Lauren Weisberger beter op
dreef dan ooit. Met Chanel chic schreef ze een
verhaal met een ziel, dankzij de onvergetelijke
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vriendinnen. Drie vrouwen die alles lijken te hebben
wat hun hartje begeert... De duivel draagt Prada
verkochten we in totaal ruim 175.000, van Gossip &
Gucci 100.000 exemplaren
De serie `Morgen toen de oorlog begon gaat over
een groepje vrienden dat een paar dagen gaat
kamperen in de wildernis. Als ze nietsvermoedend
terugkeren in de bewoonde wereld, is alles
dramatisch veranderd. Hun land is in oorlog, hun
huizen zijn verwoest, hun familie is
gevangengenomen. Ze zijn vastbesloten om uit
handen van de bezetter te blijven en hun leven terug
te krijgen, en zo verandert hun geheime vallei in een
guerrillabasis. Het gevecht om hun toekomst is
begonnen. In `Wachten op het donker lijkt een
terugkeer naar de Hell voorgoed onmogelijk. Nu de
oorlog de vrienden heeft beroofd van hun identiteit,
ze hun verleden bijna vergeten zijn en ze hun
toekomst alleen nog maar met angst tegemoet
kunnen zien, begint Ellen de moed te verliezen hun
wereld stort immers in rap tempo in elkaar.
Zuid-Afrikaanse thriller speelt zich af in Gent Caz Colijn krijgt
in Zuid-Afrika plots een vreemd telefoontje. Haar zus die in
Gent woont, laat weten dat hun moeder op sterven ligt en
haar graag nog eens zou zien. Vreemd, want haar moeder
heeft jaren geleden alle contact verbroken. Met een groot
familiegeheim lokt haar zus Caz naar België. Professor Luc
De Reu wordt ook geconfronteerd met zijn verleden als hij
opgeroepen wordt bij het ziektebed van zijn stiefmoeder, die
verantwoordelijk was voor de dood van zijn vader.
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Ondertussen doet de Congolees Erevu er alles aan om zijn
heilige taak uit te voeren en Congo te redden. In deze
beklijvende thriller kruisen hun paden voortdurend en bij elke
nieuwe ontdekking verhoogt de spanning.
Als een Amerikaanse vrouw in een klein Frans stadje door
vreemde nachtmerries geplaagd wordt, gaat ze op zoek naar
de geschiedenis van haar Franse voorouders.
In 476 wordt de kindkeizer Romulus Augustus samen met zijn
leermeester door barbaren gevangen gezet op Capri; een
drietal legioensoldaten probeert hem te bevrijden.
Reclameuitgave van een van de fabels van De La Fontaine,
op rijm. Achterop reclame voor Van Houten? cacao en
chocolade.
Wanneer presentator Mark Shillingford op televisie verslag
doet van een wedstrijd waarin zijn tweelingzus Clare, een
succesvolle jockey, als tweede in plaats van als eerste
eindigt, vermoedt hij dat ze de wedstrijd gemanipuleerd heeft.
Die avond confronteert hij zijn zus met zijn vermoedens,
waarop ze woedend wegloopt. Het is de laatste keer dat hij
haar in leven ziet. Een paar uur later springt ze van het
balkon van haar hotelkamer. Gekweld door verdriet en
schuldgevoel gaat Mark op zoek naar antwoorden: waarom
pleegde Clare zelfmoord? En was het dat eigenlijk wel?
Koala kan niet slapenWinter met Fien en
MiloTuurrrlijk!Overamstel Uitgevers

Arts in opleiding Caitlyn Winters weet het zeker: haar
leven had er heel anders uitgezien als ze tijdens die
bruiloft een jaar geleden niet dat vervloekte
bruidsboeket toegeworpen had gekregen. Want het
kan geen toeval zijn dat ze nog geen week later
stapelverliefd werd op huisarts Noah. En dan was ze
nu ook niet zwanger geweest. Ze kan maar beter
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haar plannen om de wereld te verbeteren gedag
zeggen. Want in plaats van arme kindjes in
ontwikkelingslanden heeft ze nu immers haar eigen
kind om zich druk over te maken! Noah McIlroy is
dolblij met Caitlyns zwangerschap; het liefst zou hij
samen met haar kiezen voor huisje-boompjebeestje. En Caitlyns familie wil hem daar maar al te
graag een handje bij helpen. Maar doet hij er wel
verstandig aan om de bemoeizuchtige O'Briens erin
te betrekken?
Pornografische vertelling van de Franse schrijver
(1734-1806).
Een watervlugge afwisseling van literaire generaties
en hun tijdschriften, modes en stromingen, dat is de
geschiedenis van de literatuur in Nederland en
Vlaanderen tussen 1900 en 1945. Het is de tijd van
de opkomst en onder?gang van totalitaire
ideologieën die ook hun sporen nalaten in de
letteren. Maar allesbepalend zijn de twee
wereldoorlo?gen die de status? quo van de
negentiende eeuw vernietigen. Vlaamse dichters
trekken in de Grote Oorlog ten strijde 'ineen geur van
bloed en rozen'. Oorlog verandert voorgoed de
manier waarop schrijvers en dichters in de Lage
Landen inde eerste helft van de vorige eeuw naar de
wereld kijken. De literatuur in tijden van oorlog,
getekend door collaboratie en verzet, is integraal
onderdeel van deze literatuur geschiedenis in
breedbeeld. Die ruime visie bestrijkt verder
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bijvoorbeeld het verschijnsel moderniteit, hoge én
lage literatuur, jazz, literaire journalistiek, film, radio,
maar ook de populariteit van vrouwelijke auteurs en
koloniale romans. Er staat in 'Bloed en rozen' geen
hek om de Nederlandse letteren. Literatoren in
Noord en Zuid lieten zich inspireren door vakgenoten
uit het buitenland en ook die 'literaire internationale'
hoort bij de geschiedenis van de Nederlandse
literatuur.
Leiderschapsuitdagingen ontrafeld via alle
onderdelen van het bekende Zwitserse zakmes.
Leerdicht over de filosofie van Epicurus (341-270 v.
Chr.).
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