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'The Secret' van Rhonda Byrne verscheen in 2006. Miljoenen mensen over de hele
wereld lazen het boek of bekeken de film. In april 2007 verscheen de Nederlandse
vertaling van het boek. De rest is geschiedenis. Inmiddels zijn er bijna 400.000
Nederlandse exemplaren van het boek verkocht. De tiende jubileumeditie van het boek
dat het leven van velen ingrijpend heeft veranderd, nu met een gouden randje en een
nieuw voor- en nawoord van de Rhonda Byrne. The Secret helpt je bereiken wat je zelf
voor onmogelijk houdt: geluk, succes, gezondheid, geld, relaties. Wat is The Secret?
Wat is het geheim van The Secret? Wat kan het betekenen voor jou? 'The Secret' gaat
in op de kracht van de Law of Attraction (Wet van de Aantrekking). Technieken die
hiervoor gebruikt worden zijn het zetten van een intentie of de visualisatie van een
droom. The Secret openbaart alle facetten van het geheim, dat het leven
transformeerde van iedereen die er ooit mee in aanraking kwam... Plato, Beethoven,
Shakespeare, Einstein. Leer het geheim kennen, bereik het onmogelijke... ‘Ik ben
opgevoed volgens de denkwijzen van ‘The Secret’'. En het werkt, dat merk ik bij alles
wat ik doe. - Fajah Lourens, bestsellerauteur van 'Killerbody dieet'. ‘Het boek heeft een
veel interessantere impact op m’n leven gehad dan geld verdienen. Ik leef relaxter,
geniet meer van het moment, ik leef m’n leven echt. – Catherine Keyl
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Hattie Shepherd is vijftien jaar als zij voor het eerst moeder wordt. Met een hart vol
hoop op een betere toekomst is zij naar Philadelphia gekomen. Haar Amerikaanse
droom wordt echter keer op keer stukgeslagen in het gesegregeerde Amerika van de
twintigste eeuw. In deze keiharde wereld brengt zij haar kinderen groot door pure
wilskracht, maar zonder de liefde die zij ook zo nodig hebben. Ayana Mathis creëerde
een intiem en hartverscheurend portret van Hattie Shepherd in verschillende fasen van
haar leven en door de ogen van haar kinderen, die stuk voor stuk de gevolgen dragen
van hun opvoeding. Het is een psychologisch trefzeker, prachtig geschreven boek over
een ongelofelijk sterke vrouw.
In A History of Global Consumption: 1500 – 1800, Ina Baghdiantz McCabe examines
the history of consumption throughout the early modern period using a combination of
chronological and thematic discussion, taking a comprehensive and wide-reaching view
of a subject that has long been on the historical agenda. The title explores the topic
from the rise of the collector in Renaissance Europe to the birth of consumption as a
political tool in the eighteenth century. Beginning with an overview of the history of
consumption and the major theorists, such as Bourdieu, Elias and Barthes, who have
shaped its development as a field, Baghdiantz McCabe approaches the subject through
a clear chronological framework. Supplemented by illlustrations in every chapter and
ranging in scope from an analysis of the success of American commodities such as
tobacco, sugar and chocolate in Europe and Asia to a discussion of the Dutch tulip
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mania, A History of Global Consumption: 1500 – 1800 is the perfect guide for all
students interested in the social, cultural and economic history of the early modern
period.
This is an innovative study of how race and empire transformed French republican
citizenship in the early Third Republic. Elizabeth Heath integrates the histories of the
wine-producing department of Aude and the sugar-producing colony of Guadeloupe to
reveal the ways in which empire was integral to the Third Republic's ability to stabilize a
republican regime that began to unravel in an age of economic globalization. She
shows how global economic factors shaped negotiations between local citizens and the
Third Republic over the responsibilities of the Republic to its citizens leading to the
creation of two different and unequal forms of citizenship that became constitutive of
the interwar imperial nation-state and the French welfare state. Her findings shed
important new light on the tensions within republicanism between ideals of liberty and
equality and on the construction of race as a meaningful social category at a
foundational moment in French history.
Sweetness and PowerThe Place of Sugar in Modern HistoryPenguin
Het verhaal van Ik heet Karmozijn speelt zich gedurende twaalf winterse dagen in het
Istanbul van 1591 af. Als haar man na vier jaar nog steeds niet is teruggekeerd uit de
oorlog, gaat de mooie Seküre, moeder van twee zonen, op zoek naar een nieuwe
echtgenoot. De vader van Seküre heeft een geheime opdracht gekregen van de
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Osmaanse sultan. Eén voor één ontbiedt hij hofminiatuurschilders bij zich. Deze
meesterschilders werken samen aan een boek voor de sultan, onder supervisie van
Seküres vader. Ze maken hiervoor tekeningen in een westerse stijl. Het is een uiterst
controversiële opdracht, die indruist tegen de heersende opvattingen. Wanneer een
van de schilders vermoord wordt, vraagt Seküres vader zijn neef Kara om hulp. Seküre
en Kara waren als kinderen verliefd op elkaar, en nu krijgt deze liefde een kans om
weer op te bloeien.
Museums of all kinds – art, history, culture, science centers and heritage sites – are
actively engaging with food through exhibitions, collections, and stories about food
production, consumption, history, taste, and aesthetics. Food also plays a central role in
their food courts, restaurants, cafes, gardens, and gift shops. Food and Museums is the
first book to explore the diverse, complex relationship between museums and food.
This edited collection features theoretical analysis from cultural historians,
anthropologists, neuroscientists, and food studies scholars; interviews with museum
professionals, artists and chefs; and critical case studies from a wide range of cultural
institutions and museums to establish an interdisciplinary framework for the analysis of
the role of food in museums. Exploring the richness and complexity of sensory, cultural,
social, and political significance of food today as well as in the past, the book
demonstrates how food is changing the current museological landscape. A fascinating
look at contemporary museums through the lens of food, this is an essential read for
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students and researchers in museum studies, food studies, cultural studies, and
sensory studies as well as museum and food professionals.
Een duistere, bitterzoete en steeds weer verrassende komedie Een naamloze vrouw,
M, nodigt een bekende schilder, de eveneens naamloze L, uit om naar een afgelegen
streek aan de kust te komen. Ze woont daar samen met haar gezin, en op hun
uitgestrekte landerijen staat ook een buitenhuisje, de Tweede Plaats, waar L zijn intrek
kan nemen. Ze hoopt met hem te kunnen discussiëren over zijn werk en de kunst, maar
L arriveert samen met een mooie jonge vriendin en blijkt een ontwrichtende invloed op
zijn omgeving te hebben. Naarmate de irritaties over en weer toenemen, wordt pijnlijk
duidelijk waar ieders grenzen liggen. In typisch Cuskiaanse stijl – beeldend, soms
bijtend en altijd scherp geobserveerd – komt de positie van de vrouw ten opzichte van
de man aan de orde, de ingewikkelde verhoudingen binnen relaties en hoe moeilijk het
is om normen en waarden te handhaven, in jezelf en in de buitenwereld. Tweede plaats
onderzoekt de stelling dat kunst ons zowel kan redden als vernietigen, terwijl de
menselijke ziel worstelt met duistere demonen.

De onderwereld van Harlem in de jaren ’60 frustreert de ambities van een
(deels) keurige meubelverkoper in dit verhaal vol roofovervallen, afpersing en
zwendel, gesitueerd in een roerig New York. ‘Harlem Shuffle’ van Colson
Whitehead gaat over Ray Carney, een beschaafde meubelverkoper die voor zijn
klanten en buren in 125th Street een fatsoenlijk leven probeert te leiden. Zijn
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vrouw is in verwachting van hun tweede kind, en ook al wonen ze in een krap
appartement te dicht bij het metrospoor: hij heeft veel bereikt, hij is tevreden. Wat
weinig mensen weten, is dat Ray afkomstig is uit een geslacht van bendeleden
en boeven, en dat zijn brave burgermansbestaan barsten begint te vertonen.
Barsten die steeds groter worden dankzij zijn louche, onfortuinlijke neef Freddie,
die dankbaar gebruikmaakt van Rays keurige façade – en hem ondertussen
steeds dieper de Harlemse onderwereld in sleurt. Terwijl Ray worstelt met zijn
dubbelleven begint hij steeds duidelijker in te zien wie de touwtjes in handen
heeft in Harlem. Lukt het Ray om hier zonder kleerscheuren uit te komen – om
zijn neef te redden, zijn deel van de winst te pakken en tegelijkertijd zijn reputatie
hoog te houden?
Heldendicht, daterend uit de 8e eeuw v. Chr.
Wereldgeschiedenis vanuit een islamitische visie vanaf de zevende eeuw van
onze jaartelling.
Lucy Barton is langzaam aan het herstellen van wat een simpele operatie had
moeten zijn. Haar moeder, die ze jaren niet gezien heeft, komt op ziekenbezoek.
Door te praten over mensen die Lucy nog uit het dorp van haar jeugd kent
zoeken ze aarzelend toenadering tot elkaar. Maar net onder de oppervlakte ligt
nog steeds de spanning die al die tijd tussen hen in heeft gestaan. Ik heet Lucy
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Barton is een intiem, diep empathisch en fenomenaal geobserveerd portret van
de kwetsbare band tussen moeder en dochter.
A rare classic in American social science, Edgar Thompson's 1932 University of
Chicago dissertation, "The Plantation," broke new analytic ground in the study of
the southern plantation system. Thompson refuted long-espoused climatic
theories of the origins of plantation societies and offered instead a richly nuanced
understanding of the links between plantation culture, the global history of
capitalism, and the political and economic contexts of hierarchical social
classification. This first complete publication of Thompson's study makes
available to modern readers one of the earliest attempts to reinterpret the history
of the American South as an integral part of global processes. In this Southern
Classics edition, editors Sidney W. Minz and George Baca provide a thorough
introduction explicating Thompson's guiding principles and grounding his
germinal work in its historical context. Thompson viewed the plantation as a
political institution in which the quasi-industrial production of agricultural staples
abroad through race-making labor systems solidified and advanced European
state power. His interpretation marks a turning point in the scientific study of an
ancient agricultural institution, in which the plantation is seen as a pioneering
instrument for the expansion of the global economy. Further, his awareness of
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the far-reaching history of economic globalization and of the conception of race
as socially constructed predicts viewpoints that have since become standard. As
such, this overlooked gem in American intellectual history is still deeply relevant
for ongoing research and debate in social, economic, and political history.
‘Je zult niet alles wat je overkomt in de hand kunnen houden, maar je kunt
beslissen om je er niet klein door te laten krijgen. Probeer een regenboog in
iemands wolk te zijn. Klaag niet. Span je in om de dingen die je niet bevallen te
veranderen. Als dat niet lukt, verander dan de manier waarop je denkt. Het kan
zijn dat je dan een nieuwe oplossing vindt.’
Gedichten en (poëtische) notities over lijden, liefhebben, breken en helen:
onmogelijke liefde, misbruik, verkrachting, geweld en vrouwelijkheid.
Zelf koken plaatst de mens tussen natuur en cultuur dat is de plek waar we mens
het gelukkigst zijn. Pollan laat ons zien hoe de mens tot de meest vernuftige
methoden kwam om rauw voedsel om te zetten in verrukkelijke spijzen en dat
zelf koken dé manier is om gezonder en gelukkiger te worden. Met verhalen over
zijn zoektocht aan de hand van vuur, water, lucht en aarde laat hij ons
thuiskomen in de keuken. Met zijn krachtige proza en sterk betoog zou Pleidooi
voor zelf koken wel eens net zo invloedrijk kunnen worden als Pollans eerste
boek The Omnivore s Dilemma. emThe Washington Post `Een mooie passage
Page 8/21

Download Free Sweetness And Power The Place Of Sugar In Modern History
Sidney W Mintz
over de relatie tussen barbecue en offeren aan de goden wisselt hij af met het
verhaal van ontploffend zelfbrouwbier in de kelder van huize Pollan, een levendig
portret van de zuurkoolbacterie of een meditatie over de relatie tussen kaas, seks
en dood. emNRC Handelsblad
As a young anthropologist, Sidney Mintz undertook fieldwork in Jamaica, Haiti, and Puerto
Rico. Fifty years later, the eminent scholar of the Caribbean returns to those experiences to
meditate on the societies and on the island people who befriended him. These reflections
illuminate continuities and differences between these cultures, but even more they exemplify
the power of people to reveal their own history. Mintz seeks to conjoin his knowledge of the
history of Jamaica, Haiti, and Puerto Rico—a dynamic past born of a confluence of peoples of a
sort that has happened only a few times in human history—with the ways that he heard people
speak about themselves and their lives. Mintz argues that in Jamaica and Haiti, creolization
represented a tremendous creative act by enslaved peoples: that creolization was not a
passive mixing of cultures, but an effort to create new hybrid institutions and cultural meanings
to replace those that had been demolished by enslavement. Globalization is not the new
phenomenon we take it to be. This book is both a summation of Mintz's groundbreaking work
in the region and a reminder of how anthropology allows people to explore the deep truths that
history may leave unexamined.
The vibrant interest in food studies among both academics and amateurs has made food
history an exciting field of investigation. Taking stock of three decades of groundbreaking
multidisciplinary research, the book examines two broad questions: What has history
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contributed to the development of food studies? How have other disciplines - sociology,
anthropology, literary criticism, science, art history - influenced writing on food history in terms
of approach, methodology, controversies, and knowledge of past foodways? Essays by twelve
prominent scholars provide a compendium of global and multicultural answers to these
questions. The contributors critically assess food history writing in the United States, Africa,
Mexico and the Spanish Diaspora, India, the Ottoman Empire, the Far East - China, Japan and
Korea - Europe, Jewish communities and the Middle East. Several historical eras are covered:
the Ancient World, the Middle Ages, Early Modern Europe and the Modern day. The book is a
unique addition to the growing literature on food history. It is required reading for anyone
seeking a detailed discussion of food history research in diverse times and places.
A fascinating persuasive history of how sugar has shaped the world, from European colonies
to our modern diets In this eye-opening study, Sidney Mintz shows how Europeans and
Americans transformed sugar from a rare foreign luxury to a commonplace necessity of
modern life, and how it changed the history of capitalism and industry. He discusses the
production and consumption of sugar, and reveals how closely interwoven are sugar's origins
as a "slave" crop grown in Europe's tropical colonies with is use first as an extravagant luxury
for the aristocracy, then as a staple of the diet of the new industrial proletariat. Finally, he
considers how sugar has altered work patterns, eating habits, and our diet in modern times.
"Like sugar, Mintz is persuasive, and his detailed history is a real treat." -San Francisco
Chronicle
Gesprekken aan het hertogelijk hof van Urbino in 1507 over de volmaakte hoveling en de
volmaakte hofdame.
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Vlieglessen van Charlie Gilmour is een onvergetelijk verhaal over de band tussen een man en
een vogel. Prachtige memoires over kind zijn en ouderschap, gevangenschap en vrijheid, rouw
en liefde. Vlieglessen van Charlie Gilmour is een verhaal over vaders en vogels... ... over een
jonge ekster die uit het nest valt, in de handen van Charlie Gilmour – en diens leven verandert:
dag en nacht wil het beestje wormen, het rooft het huis leeg en gebruikt Charlies haar als nest.
... maar ook over een kauw, als huisdier gehouden door Heathcote Williams, dichter, anarchist
en Charlies biologische vader, die zijn zoon in het holst van de nacht verliet. ... en over hoe de
geschiedenis zich herhaalt. Vader en zoon delen meer dan alleen hun liefde voor vogels;
Charlie vreest dezelfde fouten te maken als zijn vader. Dit is een verhaal over verandering –
van wild naar tam, van bijna dood naar leven, van vrijheid naar gevangenschap en terug.
Vlieglessen van Charlie Gilmour is een onvergetelijk verhaal over de band tussen een man en
een vogel. Prachtige memoires over kind zijn en ouderschap, gevangenschap en vrijheid, rouw
en liefde. ‘Prachtig. Ik kan het niet genoeg prijzen.’ – Helen Macdonald, auteur van H is voor
havik ‘Dit is de indrukwekkendste biografie die ik in jaren gelezen heb. Charlie Gilmour
betoont zich een nieuw literair talent: als een dichter kiest hij zijn woorden en als een ekster
houdt hij ons telkens een klein juweel voor.’ – Neil Gaiman ‘Scherpzinnig, grappig en soms
traumatisch relaas over de schadelijke gevolgen van een destructieve vader-zoonrelatie en de
wens om die cyclus te doorbreken. Fantastisch.’ – Evening Standard ‘Een van de mooiste
boeken die ik ooit gelezen heb.’ – Elton John
God sta het kind bij is een indringende roman over de manier waarop jeugdtrauma’s een heel
leven kunnen bepalen. Centraal staat een jonge vrouw die geboren wordt als Lula Ann
Bridewell, maar zichzelf Bride noemt. Haar prachtige donkere huid is slechts een deel van haar
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aantrekkingskracht; ze barst van het zelfvertrouwen en is in haar werk zeer succesvol. Maar
haar donkere huid heeft er ook voor gezorgd dat haar moeder, die een veel lichtere teint heeft,
haar in haar jeugd zelfs de meest basale vormen van liefde onthield. Tot het moment dat Bride
als scholiere een leugen vertelde die het leven van een onderwijzeres, een onschuldige vrouw,
volledig ruïneerde. God sta het kind bij is de krachtige nieuwe roman van de winnares van de
Nobelprijs voor de Literatuur.
An essential starting point for anyone wanting to learn about life in the largest empire in history,
this two-volume work encapsulates the imperial experience from the sixteenth to the twentyfirst centuries. • Provides primary sources that give voice to the people who ran, opposed, and
were subjects of the British Empire • Consolidates the most up-to-date research from
established and emerging scholars in the field in many countries and at many institutions •
Includes a detailed introduction that succinctly puts the British Empire into historical context •
Offers a chronology of events and episodes important to both the rise and fall of the British
Empire • Provides a broad range of perspectives that focus not only on the white men who
controlled the British Empire but also on the many people—such as women, indigenous
peoples, poor Europeans, and Christian missionaries—who formed it • Avoids simplistic
assessments of British imperialism as merely "good" or "bad," emanating an objectivity that
enables readers to develop their own ideas about the nature of the empire
Dertig jaar huisarrest in een hotel in postrevolutionair Moskou In het postrevolutionaire Moskou
van 1922 wordt de eigenzinnige graaf Alexander Rostov veroordeeld tot een levenslang
huisarrest in het luxueuze Hotel Metropol. Terwijl hij op zijn benauwende zolderkamer zit in
plaats van in een weelderige suite, ontvouwen zich buiten de deuren van het hotel enkele van
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de meest tumultueuze decennia in de Russische geschiedenis. Vanaf het moment waarop
Rostov de achtjarige Nina Koelikova leert kennen, ontdekt hij dat zijn nieuwe wereld veel
minder beperkt is dan hij in eerste instantie dacht. Ze verkennen samen alle geheime gangen
en krochten van het hotel, en er ontstaat een hechte band.
This book explores the methodology of environmental history, with an emphasis on the field's
interaction with other historiographies such as consumerism, borderlands, and gender. It
examines the problem of environmental context, specifically the problem and perception of
environmental determinism, by focusing on climate, disease, fauna, and regional
environments. It also considers the changing understanding of scientific knowledge.
Een krachtig, meeslepend verhaal van een jongen over de ontworsteling aan het
slavenbestaan Hiram Walker werd geboren als slaaf. Hij verloor zijn moeder en alle
herinneringen aan haar toen hij nog een kind was, maar hij heeft ook een gave meegekregen.
Wanneer Hiram bijna verdrinkt tijdens een ongeluk in de rivier, wordt hij gered door een
mysterieuze kracht, die hem optilt en weer aan land zet. Deze vreemde ervaring wakkert
Hirams rebellie aan. Aangespoord door zijn zelfgekozen familie op de plantage is hij
vastbesloten te ontsnappen. Een onverwachte reis vangt aan, die Hiram van de
tabaksplantages in Virginia naar wanhopige guerrillacellen in de jungle voert, van het diepe
Zuiden tot de gevaarlijke utopische bewegingen in het Noorden. Terwijl hij verwikkeld raakt in
de oorlog tussen slaven en slavenhouders, wil hij enkel terugkeren naar de plantage om zijn
familie te bevrijden. Maar om dat te bereiken moet hij eerst het verhaal van zijn grootste verlies
reconstrueren. De waterdanser is een moedig verhaal vol magie, avontuur en
rechtvaardigheidsgevoel. De pers over De waterdanser ‘De waterdanser is geen typische
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debuutroman. Het is een ambitieus en moedig staaltje vertelkunst waarvan de toon lijkt op die
van Stephen King, Toni Morrison, Colson Whitehead en Octavia Butler.’ The New York Times
‘Een historische roman over een ontluikende superheld die zijn krachten ontdekt in een
periode van racistische onderdrukking. Coates’ fantasie-elementen spelen een cruciale rol; ze
presenteren een wereld die veelomvattender en diepzinniger is dan de grenzen van het
realisme.’ The Washington Post ‘Ik was compleet in de ban, een van de beste boeken die ik
ooit gelezen heb.’ Oprah Winfrey
Tropical Babylons' explores the early development of the sugar industry across the Atlantic
world, using case studies from Iberia, Brazil, islands of the Caribbean & of the Atlantic itself to
illustrate the differences in technology, plantation management & the social consequences of
the 'sugar revolution.
Since the 1950s, anthropologist Sidney W. Mintz has been at the forefront of efforts to
integrate the disciplines of anthropology and history. Author of Sweetness and Power: The
Place of Sugar in Modern History and other groundbreaking works, he was one of the first
scholars to anticipate and critique ''globalization studies.'' However, a strong tradition of
epistemologically sophisticated and theoretically informed empiricism of the sort advanced by
Mintz has yet to become a cornerstone of contemporary anthropological scholarship. This
collection of essays by leading anthropologists and historians serves as an intervention that
rests on Mintz's rigorously historicist ethnographic work, which has long predicted the
methodological crisis in anthropology today. Contributors to this volume build on Mintzean
interdisciplinarity to provide productive ways to theorize the everyday life of local groups and
communities, nation-states, and regions and the interconnections among them. Consisting of
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theoretical and case studies of Latin America, North America, the Caribbean, and Papua New
Guinea, Empirical Futures demonstrates how Mintzean perspectives advance our
understanding of the relationship among empirical approaches, the uses of ethnographic and
historical data and theory-building, and the study of these from both local and global vantage
points.
"Citizen Coke demostrate[s] a complete lack of understanding about . . . the Coca-Cola
system—past and present." —Ted Ryan, the Coca-Cola Company How did Coca-Cola build a
global empire by selling a low-price concoction of mostly sugar, water, and caffeine? The easy
answer is advertising, but the real formula to Coke’s success was its strategy, from the start,
to offload costs and risks onto suppliers, franchisees, and the government. For most of its
history the company owned no bottling plants, water sources, cane- or cornfields. A lean
operation, it benefited from public goods like cheap municipal water and curbside recycling
programs. Its huge appetite for ingredients gave it outsized influence on suppliers and
congressional committees. This was Coca-Cola capitalism. In this new history Bartow J.
Elmore explores Coke through its ingredients, showing how the company secured massive
quantities of coca leaf, caffeine, sugar, and other inputs. Its growth was driven by shrewd
leaders such as Asa Candler, who scaled an Atlanta soda-fountain operation into a national
empire, and “boss” Robert Woodruff, who nurtured partnerships with companies like Hershey
and Monsanto. These men, and the company they helped build, were seen as responsible
citizens, bringing jobs and development to every corner of the globe. But as Elmore shows,
Coke was usually getting the sweet end of the deal. It continues to do so. Alongside Coke’s
recent public investments in water purification infrastructure, especially in Africa, it has also
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built—less publicly—a rash of bottling plants in dangerously arid regions. Looking past its
message of corporate citizenship, Elmore finds a strategy of relentless growth. The costs shed
by Coke have fallen on the public at large. Its annual use of many billions of gallons of water
has strained an increasingly scarce global resource. Its copious servings of high-fructose corn
syrup have threatened public health. Citizen Coke became a giant in a world of abundance. In
a world of scarcity it is a strain on resources and all who depend on them.
Het is Jacks verjaardag, hij wordt al vijf. Jack leeft met Mam in Kamer, waarvan de deur op slot
zit. Kamer heeft alleen een dakraam en is elf vierkante meter groot. Jack is dol op
televisiekijken; Dora de Explorer is zijn vriendin, maar hij weet dat wat hij op televisie ziet niet
echt is. Alleen hijzelf is echt, en Mam, en de dingen in Kamer. En Ouwe Nick die ’s nachts
vaak komt. Dan zit Jack in de kast en kraakt het bed. Op een dag vertelt Mam hem dat er
buiten Kamer ook een echte wereld is. Een wereld waarmee Jack na hun ontsnapping zal
kennismaken. Kamer is een beklemmende en fascinerende roman die je nooit meer vergeet.
Verfilmd als 'Room'.
De Rotters Club is een sprankelende roman over jongeren die in onzekerheid en volwassenen
die in verwarring verkeren, een roman waarin het persoonlijke en het politieke elkaar op de
onverwachtste momenten kruisen. Vier vrienden op een gerenommeerde school in
Birmingham vormen de redactie van de schoolkrant in de turbulente jaren zeventig. Stakingen
verlammen het land, de ira laat bommen ontploffen in de stad, en de jongens ontdekken de
popmuziek en de liefde.
From Cornell University Professors Louis Hyman and Edward E. Baptist, a collection of the
most relevant readings on the history of capitalism in America, created to accompany their EdX
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course American Capitalism: A Reader. To understand the past and especially our own times,
arguably no story is as essential to get right as the history of capitalism. Nearly all of our
theories about promoting progress come from how we interpret the economic changes of the
last 500 years. This past decade’s crises continue to remind us just how much capitalism
changes, even as basic features like wage labor, financial markets, private property, and
entrepreneurs endure. While capitalism has a global history, the United States plays a special
role in that story. American Capitalism: A Reader will help you to understand how the United
States became the world’s leading economic power, while revealing essential lessons about
what has been and what will be possible in capitalism’s ongoing revolution. Combining a
wealth of essential readings, introductions by Professors Baptist and Hyman, and questions to
help guide readers through the materials and broader subject, this course reader will prepare
students to think critically about the history of capitalism in America.

VN Thriller van het jaar 2021! Normaal ziet hij de doden maar voor een paar
dagen. Maar wat als ze ervoor kiezen om langer te blijven? Jamie Conklin is enig
kind. Als zoon van een alleenstaande moeder die lastig rond kan komen, wil hij
niets liever dan een normale jeugd. Maar jammer genoeg voor Jamie is hij
allesbehalve normaal... Geboren met een bovennatuurlijke gave die hij van zijn
moeder geheim moet houden, ziet Jamie dingen die niemand anders kan zien en
weet hij meer dan eigenlijk mogelijk zou moeten zijn. Wanneer een rechercheur
van de New Yorkse politie hem betrekt bij de klopjacht op een moordenaar, komt
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Jamie opnieuw oog in oog te staan met een overledene. Maar de prijs die deze
keer staat op het gebruiken van zijn gaven is veel hoger dan hij ooit had gedacht
– deze geest is namelijk niet van plan weg te gaan. Later is een krachtig en
spookachtig verhaal met ondertonen van de klassieke thriller It. Een
onvergetelijke zoektocht naar wat ervoor nodig is om op te staan tegen het
kwaad en al zijn gezichten. In de pers ‘Kan zich moeiteloos meten met de
klassieke Kings. Een fantastisch boek, spannend tot de laatste bladzijde.’
Thomas Olde Heuvelt over Het Instituut ‘Verslavend vakwerk. King kan
schrijven. Zo.’ Matthijs van Nieuwkerk in de Volkskrant ‘Een gloednieuwe thriller
over de geheimen die we verborgen houden en welke consequenties eraan
verbonden zitten om deze op te rakelen. (...) De koning van het spannende
genre.’ VN Detective & Thrillergids
Literary and sociological studies have long been fascinated by the seemingly
innocuous substance of sugar, not least because of its direct link with the
histories of slavery in the New World. Unlike previous texts, Slaves to Sweetness
examines not only traditional, classic studies of the history of sugar, but also
explores the previously ignored work produced by expatriate Caribbean authors
from the 1980s onward. As a result, this volume provides the most
comprehensive account to date of the historical transformations undergone by
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our representations of sugar, making it a rich resource for scholars in numerous
fields.
Access to new plants and consumer goods such as sugar, tobacco, and
chocolate from the beginning of the sixteenth century onwards would massively
change the way people lived, especially in how and what they consumed. While
global markets were consequently formed and provided access to these new
commodities that increasingly became important in the ‘Old World’, especially
with regard to the establishment early modern consumer societies. This book
brings together specialists from a range of historical fields to analyse the
establishment of these commodity chains from the Americas to Europe as well as
their cultural implications.
Een meesterlijke familiegeschiedenis tegen de achtergrond van het
veranderende Zuid-Afrika Kort voor haar overlijden dwingt Amor Swarts moeder
haar man een belofte af. Het jonge meisje is daarvan een stille getuige: hun
zwarte hulp, Salomé, zal haar eigen huis krijgen, als dank voor jarenlange trouwe
dienst. Amors vader heeft echter zijn eigen prioriteiten en de belofte wordt niet
ingelost. Na zijn dood ontstaan nieuwe kansen, maar Amors broer en zus gaan
hun eigen weg en blijven zich verzetten: Anton is lafhartig en maakt geen
keuzes, Astrid is gefocust op haar eigen gewin. Amor blijft achter met een
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sluimerend schuldgevoel. Kan zij nog iets uitrichten of is het daarvoor te laat?
Een blind meisje te midden van het geweld van de Tweede Wereldoorlog Voor
alle liefhebbers van De boekendief 'Anthony Doerr heeft een nieuwe maatstaf
gehanteerd voor wat een verhaal met je kan doen.' Dave Eggers De jonge MarieLaure is blind. Ze woont met haar vader in Parijs naast het Natuurhistorisch
Museum, waar hij werkt als curator. Als Marie-Laure twaalf is bezetten de nazi's
Parijs en vader en dochter vluchten naar het Bretonse Saint-Malo. Ze hebben de
grootste en meest waardevolle schat van het museum meegenomen. In een
Duits mijnstadje groeit Werner Pfennig op in een weeshuis samen met zijn
jongere zusje Jutta. Werner belandt bij de Hitlerjugend en wordt vervolgens naar
het front gestuurd. Via Rusland komt hij tenslotte in Saint-Malo terecht, waar zijn
verhaal en dat van Marie-Laure samenkomen. Anthony Doerr heeft met zijn werk
al vele gerenommeerde literaire prijzen gewonnen. Hij schreef tien jaar lang aan
deze roman, die door de internationale pers als een meesterwerk wordt
beschouwd en waarvan de filmrechten zijn verkocht aan 20th Century Fox.
Anthony Doerr woont met zijn vrouw en twee jonge zoons in Boisse, Idaho. 'Zijn
imponerende gevoel voor detail en prachtige metaforen zijn overweldigend.' San
Francisco Chronicle 'Doerr schildert met een rijk prozapalet dat resoneert als een
klok en lang blijft hangen in je hoofd.' Daily Mail 'Absoluut betoverend.' The
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Guardian 'Hij kan een scène tot leven wekken in één enkele alinea.' The Times
Het antwoord op de fundamentele vraag naar het waarom van de grote
verschillen tussen arm en rijk in de wereld. In deze internationale bestseller geeft
David Landes op heldere wijze antwoord op de fundamentele vraag naar het
waarom van de grote verschillen tussen arm en rijk in de wereld. David Landes
beschrijft hoe Europa ?s mars naar welvaart en ontwikkeling is begonnen. Hij laat
zien dat China en de islamitische wereld ooit voorlagen, maar dat de beslissende
doorbraak naar welvaart uitbleef. `Het is zijn aanpak die Arm en Rijk tot een
waardevol, zelfs onmisbaar boek maakt. - NRC Handelsblad David S. Landes is
emeritus hoogleraar geschiedenis en economie aan Harvard University.
Van de winnaar van de Nobelprijs voor de Literatuur Amerika, de tweede helft
van de negentiende eeuw. De gevluchte slavin Sethe vermoordt uit wanhoop
haar dochtertje Beminde om haar te behoeden voor de slavernij. Maar Beminde
keert terug als kwade geest en terroriseert haar moeder. Het is uiteindelijk
Denver, de tweede dochter van Sethe, die het gezin van de beklemmende vloek
weet te verlossen. Beminde is een schitterende en angstaanjagende roman over
het beladen verleden van de Verenigde Staten.
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