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Dit boek is het vervolg op Modernisme(n) in de Europese
letterkunde: 1910-1940, dat in 2002 met hetzelfde
redactieteam bij dezelfde uitgever verscheen. In
tegenstelling tot dit eerste luik, dat een historisch
overzicht gaf van de manier waarop de internationale
stroming van het modernisme vorm kreeg in de
verschillende Europese literaire tradities, legt dit nieuwe
boek de klemtoon op de interactie tussen de literatuur en
de andere artistieke en maatschappelijke gebieden:
enerzijds disciplines als film, theater, graphic design,
muziek en schilderkunst; anderzijds velden als filosofie,
politiek, cultuurgeschiedenis en sociologie. Bovendien
wordt ook de chronologische begrenzing van de
modernistische periode kritisch bevraagd, zowel
tegenover het voorafgaande realisme en symbolisme als
tegenover het latere postmodernisme. Tenslotte gaat
ook veel aandacht uit naar de specifieke rol en inbreng
van Vlaanderen en Nederland in het Europese en
mondiale modernisme.
Essays over aspecten van het werk van de Nederlandse
auteur (1921-1995).
Oriënterend overzicht voor hbo-studenten pedagogiek
van de verschillende werkvelden waarop zij werkzaam
kunnen zijn.
Ifemelu en Obinze zijn hevig verliefd op elkaar. Hun
geluk wordt wreed verstoord wanneer zij hun land
Nigeria wegens de militaire dictatuur moeten verlaten.
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De mooie, zelfverzekerde Ifemelu gaat in Amerika
studeren. Ze ontmoet daar nieuwe mensen, knoopt
vriendschappen aan, maar krijgt ook te maken met
vernederingen en tegenslag. Obinze besluit naar Londen
te gaan en komt terecht in de illegaliteit, een leven
waarop zijn burgerlijke opvoeding hem niet heeft
voorbereid. Hij keert jaren later terug naar Nigeria, waar
intussen een democratisch bewind heerst. Ifemelu keert
eveneens terug naar haar vaderland, dat net zozeer
veranderd is als zij. Wanneer hun liefde opnieuw
opbloeit, worden Ifemelu en Obinze geconfronteerd met
de grootste uitdaging van hun leven.

De diverse uitingen van de (beeldend) kunstenaar
(1929) gezet in een moderne filosofische context.
Studieboek op hbo/wo-niveau.
Cynthia wordt als baby door haar moeder
achtergelaten in het illegale kindertehuis van mama
Riet. In het flatje wonen een stuk of tien kinderen,
dus het is er nogal een chaos. En je moet oppassen
dat je uit de buurt van de dochter van mama Riet
blijft, want die is vals en verzint de gemeenste
straffen. Mama Riet bemoeit zich daar niet mee. Zij
heeft het te druk met andere dingen, haar honden
bijvoorbeeld. Cynthia weet niet beter en past zich
aan. Gelukkig is haar broer Janos ook in het huis, en
de lieve Bella, die als een oudere zus voor Cynthia
zorgt. Op een dag staan er hulpverleners voor de
deur die willen ingrijpen. Cynthia raakt in paniek,
want ze wil niet dat het 'pleeggezin' uit elkaar valt.
Meer informatie: www.slashboeken.nl
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Inleidend studieboek op hbo/wo-niveau.
Na een vliegtuigongeluk moet een 13-jarige jongen zich
in de wildernis van Noord-Canada in leven zien te
houden. - 13 jaar e.o.
Bundel verhalen die de auteur schreef tijdens haar
onderduikperiode in 1943-1944, waarin ze laat zien dat
ze schrijfster wilde worden. Vanaf ca. 12 jaar.
Deze introductie tot het strafrecht biedt een grondige
kennismaking met het materiële strafrecht, het
strafprocesrecht en het sanctierecht. De achtste editie is
geactualiseerd naar de stand van de wetgeving per 1
oktober 2020. In het bijzonder heeft de inwerkingtreding
van de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke
beslissingen tot veel wijzigingen geleid.
Now in its fifth edition, this book - published in the Dutch
language - is the leading Dutch textbook on European
Union law. The book is for all those who wish to be
acquainted with the great doctrines of EU law, using the
social and historical context of European law. All
chapters are adapted to recent developments in
legislation, case law, and practice.
Volledig herziene editie, met updates van alle winkels,
adressen, merken, weetjes en cijfers Dit is een goede
gids voor een duurzame lifestyle. Zo simpel is het. Wil je
best wat bewuster leven, maar weet je niet hoe? En kun
je er eigenlijk niet veel tijd, geld of gedoe in steken? Dan
is dit jouw boek. Het staat vol praktische en positieve tips
op het gebied van kleding, verzorging, eten, wonen,
werken en vrije tijd, en laat zien dat mooi en verantwoord
prima samen kunnen gaan. En vooral dat het gaat om
goed, niet om perfect: om slimme keuzes, doen wat je
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kan en wat bij je past. Met dit moderne handboek maakt
Marieke Eyskoot, expert op het gebied van duurzame
mode en lifestyle, groen en eerlijk leven leuk en
bereikbaar. De juiste adressen, mooie merken, fijne
plekken, verrassende weetjes en handige oplossingen –
precies wat je nodig hebt. Want iets goeds doen én het
goed hebben tegelijk: kan het veel beter? De pers over
Marieke Eyskoot ‘In z’n genre steekt dit boek met kop
en schouders boven de rest uit.’ Vrij Nederland ‘Een
gids als deze heb je gewoon heel hard nodig.’ Eric
Corton, presentator, acteur en Rode Kruis-ambassadeur
‘Duurzame bijbel.’ Glamour
Vols. for 1898-1968 include a directory of publishers.
Wie het recht wil bestuderen, kan vele wegen
bewandelen. Maar voor wie het recht als sociaalcultureel en intellectueel fenomeen wil begrijpen, staan
aanzienlijk minder wegen open. De reden is dat het recht
zowel in abstracto als in concreto alleen begrepen kan
worden in de context van de omstandigheden waarin het
functioneert. Dit boek neemt deze gedachte van het
contextualisme als uitgangspunt voor een inleiding tot
het recht en de rechtswetenschap.00Deel I is gewijd aan
fundamentele kenmerken van het recht en discussies
over de aard van het recht. Daarin worden centrale
thema?s als de rechtsbronnen, belangrijke stromingen in
de rechtstheorie, de rol van beginselen en de rechtsstaat
behandeld. In deel II wordt de stelling van het
contextualisme betrokken op specifieke rechtsgebieden
en aan de hand daarvan worden basisbegrippen en
leerstukken in het strafrecht, het privaatrecht en het
bestuursrecht besproken. Deel III is gewijd aan de
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rechtspraktijk en de rechtswetenschap. Daarin komt het
praktische werk van de rechter in de context van het
procesrecht aan de orde, evenals de aard van
rechtsgeleerdheid als wetenschap.0.
Studieboek op hbo-niveau.
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