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De crash van 1929 is nog altijd het meest lezenswaardige boek over het grootste
financiële debacle waarmee de wereld ooit is geconfronteerd: de beurskrach van 1929.
De beroemde econoom John Kenneth Galbraith beschrijft, met een grote helderheid,
de gekte en waanzin die kenmerkend was voor de financiële wereld in de Verenigde
Staten in die tijd. Zijn boek getuigt niet alleen van een grote economische kennis, maar
ook van een diep inzicht in de mens...

InfoWorld is targeted to Senior IT professionals. Content is segmented into
Channels and Topic Centers. InfoWorld also celebrates people, companies, and
projects.
103 selected documents illustrating the history of Western man, from the
correspondence between Pliny and Trajan in A.D. 112, to the U.N. Charter in
1945.
A travel guide, including expert advice and ideas for the best things to see and do in Paris perfect for a day trip or a short break. Whether you want to lose yourself in the galleries of the
Louvre, seek out the best boulangeries, bars and bistros, or simply wander along the Seine this great-value, concise travel guide will ensure you don't miss a thing. Inside Mini Map and
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Guide Paris: - Colour-coded area guide makes it easy to find information quickly and plan your
day - Illustrations show the inside of some of Paris's most iconic buildings - Colour
photographs of Paris's museums, architecture, shops, cathedrals and more - Essential travel
tips including our expert choices of where to eat, drink and shop, plus useful transport,
currency and health information and a phrase book - Chapters covering Île de la Cité and Île StLouis; The Marais; Bastille and Oberkampf; République and Canal St-Martin; Belleville and
Ménilmontant; La Villette; Montmartre and Pigalle; Opéra and Grands Boulevards; Louvre and
Les Halles; Eiffel Tower and Invalides; Champs-Élysées and Chaillot; St-Germain-des-Prés;
Latin Quarter; Jardin des Plantes and Place d'Italie; Montparnasse and Jardin du Luxembourg
Mini Map and Guide Paris is abridged from DK Eyewitness Travel Guide Paris Staying for
longer and looking for a more comprehensive guide? Try our DK Eyewitness Top Ten Paris.
About DK Eyewitness Travel: DK's Mini Map and Guides take the work out of planning a short
trip, with expert advice and easy-to-read maps to inform and enrich any short break.
Geschiedenis van Turkije van ca. 1850 tot heden.

Een aangrijpend verhaal dat je nog lang zal bijblijven Als de zevenjarige Pierrot
zijn beide ouders verliest, moet hij zijn huis in Parijs verlaten om een nieuw leven
te beginnen bij zijn Duitse tante Beatrix. Zij is huishoudster bij rijke mensen die
boven op een berg wonen, ergens in Duitsland. Maar het zijn geen gewone
tijden: Pierrot leeft in 1935 en de Tweede Wereldoorlog nadert met rasse
schreden. Evenmin is het huis op de bergtop een gewoon huis; het is Berghof,
het adelaarsnest waarin Adolf Hitler zich regelmatig terugtrekt. Pierrot maakt al
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snel deel uit van Hitlers wereld. Een gevaarlijke wereld waarin terreur, geheimen
en verraad aan de orde van de dag zijn. Is ontsnapping nog mogelijk? De pers
over De jongen op de berg ‘Boyne is er een meester in het verhaal snel op gang
te brengen en je meteen vertrouwd te maken met de personages.’ Nederlands
Dagblad ‘Het is Boyne gelukt om de lezer door de ogen van een kind niet alleen
het opgroeien als buitenbeentje te laten ervaren, maar ook de oorlog en alle
brute gebeurtenissen die daarbij horen. Dat is knap en maakt het een interessant
boek.’ Hebban.nl ‘Een adembenemend boek.’ Leeskost.nl ‘Pakkend
geschreven verhaal.’ NBD Biblion
The first book on historiography to adopt a global and comparative perspective
on the topic, A Global History of Modern Historiography looks not just at
developments in the West but also at the other great historiographical traditions
in Asia, the Middle East, and elsewhere around the world over the course of the
past two and a half centuries. This second edition contains fully updated sections
on Latin American and African historiography, discussion of the development of
global history, environmental history, and feminist and gender history in recent
years, and new coverage of Russian historical practices. Beginning in the mideighteenth century, the authors analyse historical currents in a changing political,
social and cultural context, examining both the adaptation and modification of the
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Western influence on historiography and how societies outside Europe and
America found their own ways in the face of modernization and globalization.
Supported by online resources including a selection of excerpts from key
historiographical texts, this book offers an up-to-date account of the status of
historical writing in the global era and is essential reading for all students of
modern historiography.
Aan het begin van de twintigste eeuw dachten veel mensen dat een lange periode van
welvaart, vooruitgang en vrede was begonnen: 1913 was een bruisend en optimistisch jaar.
Maar een jaar later begon voor Europa de bloedigste periode in haar geschiedenis, die
mensenlevens en economieën verwoestte en aan het slot waarvan het zijn wereldwijde invloed
ook nog eens kwijt was. Hoe kon dit gebeuren? Wát is er eigenlijk gebeurd? In 1914, een
fascinerende reconstructie, laat Margaret MacMillan zien dat niet alleen technologische en
politieke ontwikkelingen maar ook momenten van menselijke zwakte Europa richting afgrond
leidden.
De Russische Revolutie van 1917 heeft diepgaande gevolgen gehad voor het verloop van de
twintigste eeuw. Sheila Fitzpatrick beschrijft niet alleen de politieke, economische,
maatschappelijke en culturele oorzaken van de Russische Revolutie, maar ook de
verschillende fasen die deze doormaakte. Duidelijk wordt welke keuzes werden gemaakt en
waarom de tegenstanders van de bolsjewieken het onderspit dolven. Een zeer analytisch
verhaal waaruit blijkt hoe rampzalig deze jaren voor Rusland zijn geweest. Sheila Fitzpatrick
(1941) is een Australisch-Amerikaanse historica, die een groot aantal veelgeprezen boeken
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over de Sovjet-Unie op haar naam heeft staan. Over de ingrijpende maatschappelijke en
culturele veranderingen in de jaren twintig en dertig, en over het dagelijks leven onder Stalin.
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