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Biografie over de Duits-joodse arts Lilli Jahn (1900-1944), die naar een
werkkamp en later naar Auschwitz werd gestuurd, van waaruit ze tot haar dood
correspondeerde met haar kinderen.
The Publishers' Trade List AnnualPaperbound Books in Print12 jaar slaafAtlas
Contact
Vols. for 1871-76, 1913-14 include an extra number, The Christmas bookseller,
separately paged and not included in the consecutive numbering of the regular
series.
Een Argentijn raakt zozeer in de ban van een 13-jarig meisje dat hij zichzelf niet
meer meester is.
De Italiaanse renaissance was de bakermat van moderne gedachten over
republikeinse vrijheid, democratie, machtsevenwichten, de stimulerende werking
van de concurrentie en nog veel meer. Toch is over de periode waarin al deze
ideeën ontstonden, de 14e en 15e eeuw, verhoudingsgewijs weinig bekend,
terwijl deze tijd in veel opzichten een merkwaardige gelijkenis vertoont met de
onze. Een zich verdiepen in deze periode kan daarom ook bijdragen tot een
beter begrip van onze eigen historische situatie. Leonardo Bruni was de eerste
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die dit nieuwe denken onder woorden heeft gebracht. Zijn invloed op de latere
denkers van de renaissance is groot geweest en daarmee heeft hij indirect de
geschiedenis van het politieke denken van de gehele moderne westelijke wereld
bepaald. Een goede reden voor een Nederlandse vertaling van de Lofrede of
Florence, een jeugdwerk van deze Florentijnse humanist waarin de kiemen
worden gelegd van de ideeën die hij later in zijn rijpere werken nader uitwerkt.
Fool’s Gold 13 - Een kwestie van wennen Fool's Gold lijkt de ideale woonplaats,
maar er is één probleem: er wonen te weinig mannen... Taryn Crawford weet
zich prima staande te houden tussen de mannen in het zakenleven - en ook nog
op tien centimer hoge hakken. Professioneel en onpersoonlijk, dat is haar devies;
met aardig zijn kom je er niet, weet ze uit ervaring. Het is dan ook wel even
wennen als ze met haar pr-bedrijf van LA naar Fool's Gold verhuist: wat is
iedereen er aardig! Wanneer ze nogal onprofessionele en persoonlijke gevoelens
begint te koesteren voor de ruig aantrekkelijke bodyguardtrainer Angel Whittaker,
is haar verwarring helemaal compleet... Na alles wat hij heeft meegemaakt, is
voormalig militair Angel best tevreden met zijn rustige bestaan in het vriendelijke
stadje Fool's Gold. Maar dan valt zijn oog op de hooggehakte Taryn. Weg
tevredenheid; deze vrouw móét hij verleiden! Zal het hem lukken om de koele,
ongenaakbare schoonheid te ontdooien? Deel 13 van de serie Fool’s Gold. Dit
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verhaal is eerder verschenen en ook los te lezen.
Analyse van de belangrijkste vraagstukken rond overheid en samenleving.
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.
Pragmatische technieken, verhalen ensuggesties om jouw business opeen heel
andere manier te veranderen.
In de kleine Ierse badplaats Castlebay woont Clare O’Brien. Haar grote droom is
ooit aan het benauwde stadje te ontsnappen. Als ze jaren later de kans krijgt in
Dublin te studeren, kruist haar pad weer dat van David Power, student
geneeskunde en de zoon van de enige dokter in Castlebay. Ze vallen als een
blok voor elkaar en niets lijkt ze in de weg te staan. Hun relatie wordt op de proef
gesteld wanneer ze door hun ouders gedwongen worden te trouwen en terug te
keren naar hun geboorteplaats. David geniet van zijn status als kersverse, rijke
dokter. Clare lijdt echter zwaar onder de afkeurende houding van haar
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schoonmoeder en de bemoeienis van haar dorpsgenoten. span lang="EN-US"Is
hun liefde sterk genoeg?
In ‘Luther’ vertelt hoogleraar geschiedenis Lyndal Roper het levensverhaal van
de Duitse Maarten Luther. Als de dan nog onbekende Maarten Luther op 31
oktober 1517 in een Duits stadje een theologisch pamflet op de deuren van de
kerk spijkert, kan hij niet voorzien dat die daad het begin zal vormen van de
moderne tijd. Zijn poging om het christendom te hervormen verdeelt de westerse
kerk tot op het bot en brengt het geloof van de mensen in heel Europa aan het
wankelen. De Reformatie is een feit. Maarten Luther (1483-1546) verenigde vele
kanten in zich. Hij was een zeer gelovig mens maar werd tegelijk verscheurd
door spirituele twijfel. Luther was een fantastisch schrijver wiens vertaling van de
Bijbel de Duitse taal definitief zou vormen. Hij was een getrouwde ex-monnik die
de menselijke seksualiteit bevrijdde van het stigma van de zonde. Een religieuze
fundamentalist, een jodenhater en een politiek reactionair. In deze nieuwe,
gezaghebbende biografie laat Lyndal Roper zien hoe een ogenschijnlijk kleine
daad van verzet leidde tot een strijd tegen de overheersende macht van de kerk.
Roper beschrijft de tegenstrijdige psychologische krachten waardoor Luther werd
gedreven en de enorme invloed die hij heeft gehad op het verloop van de
Europese geschiedenis. Nieuwe, gezaghebbende biografie over de man die de
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Reformatie ontketende
On the go: 49 heerlijke meeneemrecepten van Rens Kroes Op veler verzoek
komt Rens Kroes, bekend van Powerfood en Powerfood – Van Friesland naar
New York nu met heerlijke meeneemgerechten. Ontbijtjes on the go; inspiratie
voor je lunchtrommel; heerlijke salades voor bij een zomerse picknick; zalig zoet
voor na je work-out: On the go biedt je 49 powerfoodrecepten die goddelijk
smaken, goed voor je zijn én makkelijk zijn mee te nemen. Bovendien laat Rens
zien welke trommels, bakjes en potten handig zijn voor het vervoeren van je
smoothies, salades en snacks. Zij geeft tips over bewaren, invriezen en
voorbereiden. Sunday preppen, de avond ervoor of op het laatste moment, je
bent nu altijd voorbereid. Rens Kroes laat met dit boek zien dat een gezonde
lifestyle - ook als je het druk hebt - niet heel ingewikkeld hoeft te zijn.
'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
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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
Identiteit is een centraal onderwerp in debatten over sociale cohesie, culturele
diversiteit, integratie en wij-zijdenken. Verkuyten bekijkt identiteiten, etnische
relaties en manieren om met culturele diversiteit om te gaan vanuit onze kennis
over menselijk gedrag: wat mensen willen, waar ze behoefte aan hebben, hoe ze
in de regel reageren. Het gaat om de betekenis van gedragswetenschappelijke
benaderingen in het duiden van hedendaagse dilemma's binnen onze pluriforme
samenleving. Daarbij komen vragen aan de orde als: waarom en wanneer
plaatsen mensen zichzelf en anderen in sociale categorieën en met welke
gevolgen? Wat zijn de psychologische achtergronden van positieve/negatieve
relaties tussen groepen? Hoe ontstaan meervoudige identiteiten en hoe gaan we
daarmee om? Hoe reageren mensen op stigmatisering en uitsluiting? Hoe
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kunnen we omgaan met etnisch-culturele diversiteit en groepstegenstellingen?
Omdat de verwijzing naar cultuur(verschillen) niet specifiek genoeg is, neemt
Verkuyten de maatschappelijke verhoudingen en posities in ogenschouw.
Inleiding tot het vakgebied bedrijfsarchtectuur, waarin inzichten uit
organisatiekunde en informatiekunde op elkaar worden betrokken.
'Met series als De Vincent Boys, Verboden Vrucht en Rosemary Beach weet de
schrijfster haar fans steeds weer te pakken.' - Hebban De jonge, zachtaardige
Beulah is kapot en in de war na de onthullingen van Jaspers moeder.Maar dan
vindt ze hulp uit onverwachte hoek. Jaspers vriend Stone blijkt toch niet zo kil en
bot te zijn als hij zich voordeed. Hij ontfermt zich over Beulah en haar gebroken
hart. Langzaam krijgt ze haar leven weer op de rit, tot een jaloerse Jasper de
ontluikende liefde tussen Stone en Beulah probeert te verstoren. Beulah ziet
geen andere mogelijkheid dan om te vertrekken...
Handreiking voor meer fysiek, emotioneel en spiritueel welzijn.
In het land waar Peter woont is de macht overgenomen door een dictator. Als zijn
vader is verdwenen en zijn vriendin is ondergedoken, staat Peter voor de keuze:
zich aanpassen aan de nieuwe situatie of zich verzetten?
Ed. Hoornik is door Martinus Nijhoff wel ‘de eerste twintigste-eeuwer’ in de
Nederlandse poëzie genoemd, omdat hij door ‘zijn nieuwe kijk op mensen en dingen’
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en door zijn ‘gebondenheid aan de tragiek’ van de tijd waarin hij leefde een ander
uitgangspunt hanteerde dan de dichters uit de voorafgaande generatie. Ook J.C. Bloem
maakte zich sterk voor Hoorniks poëzie en roemde onder meer de ‘verbluffende
veelzijdigheid’ ervan. Van de vroegste, sociaal-geëngageerde verzen uit de jaren
dertig, via langere gedichtencycli als Mattheus, Geboorte en Requiem, ontwikkelde
Hoornik in zijn naoorlogse werk een even fatale als zachtmoedige stem, die hem tot
een van de modern-klassieke dichters in de twintigste-eeuwse Nederlandse literatuur
heeft gemaakt. In deze verzameluitgave staat de beste poëzie van Hoornik bijeen. ‘Ik
heb Marsman, die met hartstocht bewonderen kon, nooit zo opgetogen gezien als na
de eerste publikatie van Hoorniks gedicht Mattheus.’ - Martinus Nijhoff Dit boek werd
eerder uitgegeven (1972) door J.M. Meulenhoff onder het ISBN 9029003537 De reeks
Athenaeum Boekhandel Canon verschijnt in samenwerking tussen Athenaeum
Boekhandel en Amsterdam University Press. Voor meer informatie over de reeks zie
www.aup.nl/aaa-serie en www.athenaeum.nl.
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,
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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 sociaalpsychologen 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 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 AIDS-slachtoffers, het bestrijden van verlegenheid, en het
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bevorderen van integrerende verpleegkunde.
Een oudere vrouw wordt na een bewogen leven geconfronteerd met de problemen van
haar in de provincie levende familie
Iemand wil Justine ervan te overtuigen dat zij en Justine een gedeeld traumatisch
verleden hebben. Justine heeft echter geen idee waar ze het over heeft. Ze vreest voor
de veiligheid van haar gezin. ‘Alles op het spel’ (A Game For All The Family)- Sophie
Hannah, voor de fans van Nicci French Justine verhuist met haar gezin naar een
prachtig huis in Devon. Kort na de verhuizing begint haar dochter Ellen zich steeds
meer terug te trekken, zeker nadat haar nieuwe BFF George geschorst is van school.
Justine probeert het hoofd van de school te bewegen de schorsing ongedaan te
maken, maar komt er dan achter dat George helemaal niet bestaat. Dan beginnen de
vreemde telefoontjes. Iemand probeert Justine ervan te overtuigen dat zij en Justine
een gedeeld traumatisch verleden hebben. Justine heeft echter geen idee waar ze het
over heeft. Wanneer de vrouw vertelt over drie graven, twee bestemd voor
volwassenen en één voor een kind, begint Justine te vrezen voor de veiligheid van haar
gezin. De politie kan niets doen met haar vage omschrijvingen, en Justine zal zelf
moeten uitvinden wie de anonieme beller is... ‘Huiselijke setting als decor voor
spanning. Hannah kan het als geen ander.’ Daily Express ‘Hannahs handelsmerk is
de verschuiving die een vreemde gebeurtenis teweegbrengt in het leven van redelijk
normale personen. Ineens is niets meer wat het lijkt.’ VN Thrillergids
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James Rollins De Orde van de Sanguinisten 1 - In bloed geschreven Een explosieve
onthulling van een geheime geschiedenis Een verwoestende aardbeving in Masada,
Israël, brengt een onbekende graftombe aan het licht. In de tombe wordt het
gekruisigde en gemummificeerde lichaam van een jong meisje aangetroffen. Drie
deskundigen gaan op pad om de ontdekking te onderzoeken: forensisch expert Jordan
Stone, archeologe Erin Granger en Rhun Korza, een Vaticaanse priester. Maar na een
brute aanval op het tempelcomplex moeten de drie rennen voor hun leven en datgene
vinden wat ooit werd bewaard in de sarcofaag van de tombe: een boek. Een
handgeschreven testament van Christus zelf, dat volgens onofficiële bronnen het
geheim van zijn goddelijkheid prijsgeeft. Langs eeuwenoude ruïnes en prachtige kerken
gaat het trio op zoek naar een geheime geschiedenis van meer dan duizend jaar. Maar
wees gewaarschuwd: sommige boeken zouden nooit gevonden mogen worden... In
deze nieuwe samenwerking van bestsellerauteur James Rollins en Rebecca Cantrell
wordt Rollins talent voor messcherpe wetenschap en historische mysteries
gecombineerd met Cantrells talent voor angstaanjagende thrillers. Dit alles
samengebald in een episch verhaal over een eeuwenoude orde en de jacht op een
mysterieus boek, beter bekend als het bloedevangelie.
Psychiatrie,van diagnose tot behandeling' geeft een overzicht van de moderne
psychiatrie in al haar facetten. In het eerste deel beschrijven de auteurs de
wetenschappelijke principes en methoden van de psychiatrie. Daarbij schenken zij op
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evenwichtige wijze aandacht aan de biologische, psychologische en sociale
invalshoeken die in de psychiatrie relevant zijn. In het tweede deel bespreken zij de
voornaamste psychiatrische stoornissen. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld
komen telkens de kenmerken, de verklaring, de behandeling en het verloop van de
stoornis aan bod.Dit boek is bedoeld voor iedereen die op een snelle en bevattelijke
manier kennis wil maken met de moderne psychiatrie: studenten maar ook
geïnteresseerde leken, mensen met psychiatrische problemen of hun directe omgeving,
en verder allen die beroepshalve met de wereld van de psychiatrie worden
geconfronteerd. Dit kunnen hulpverleners, welzijnswerkers en
personeelsfunctionarissen zijn, maar ook mensen werkzaam bij justitie en politie of in
het onderwijs. Het boek is in heldere taal geschreven en voorzien van duidelijke
verklaringen van de belangrijkste psychiatrische vaktermen.In deze derde editie
hebben de auteurs de tekst op verschillende punten geactualiseerd. In het bijzonder
zijn enkele recente ontwikkelingen in de behandeling van psychische problemen
opgenomen. Tevens is de literatuurlijst aan gepast en zijn relevante Nederlandstalige
websites opgenomen.
Arvid Jansen heeft zes jaar geleden bij een brand op een veerboot zijn ouders en twee
broers verloren. Nooit heeft hij willen inzien welke invloed deze ramp heeft gehad op
zijn leven en tot welke mislukkingen dat heeft geleid. Maar nu beseft Arvid dat het
verlies definitief is en dat hij met het verleden in het reine zal moeten komen. Hij
Page 12/14

Download File PDF Parliamentary Guide For Ffa Crosswords
overdenkt zijn leven en de herinneringen aan zijn vader, met wie hij altijd een moeilijke
relatie had. Het lukt Arvid uiteindelijk zijn isolement te doorbreken, mede dankzij een
Koerdische buurman, die slechts drie woorden Noors kent: ‘dag’, ‘bedankt’ en
‘probleem’.
Elmer is een olifant. Geen grijze, die je vaak in de dierentuin ziet, maar een
kleurtjesolifant! Hij lijkt op een lappendeken van allemaal gekleurde blokjes. Alle
olifanten vinden Elmer aardig en ze hebben veel lol samen. Toch besluit hij op een dag
dat hij liever grijs wil zijn, zoals een gewone olifant. Maar is het niet heel saai als
iedereen er hetzelfde uitziet?
Maak kennis met de ongelooflijk grappige en charmante Noelle Hancock, die haar
goedbetaalde baan als gossipbloger onverwacht kwijtraakt. Op zoek naar een nieuwe
uitdaging komt ze per toeval de quote tegen: `Doe elke dag een ding waar je bang voor
bent. ? - Eleanor Roosevelt Deze quote doet Noelle beseffen dat ze van een
ambitieuze en enthousiaste vrouw is veranderd in een timide, twijfelend persoon. Ze
besluit Eleanors advies op te volgen door een jaar lang elke dag iets te doen waar ze
bang voor is. Duiken met haaien, karaoken, haar exen opzoeken, acupunctuur, de
Kilimanjaro beklimmen: haar hilarische en soms aangrijpende avonturen leren haar wie
ze is en waartoe ze allemaal in staat blijkt te zijn. ‘Onverschrokken memoires van een
jonge journaliste die een jaar lang haar angsten overwint. Inspirerend, zinderend plezier
van begin tot eind.’ - Kirkus Review ‘Hartveroverend, inspirerend en hilarisch. (...) Wat
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een geluk dat wij lezers dit avontuur mogen meemaken.’ - Julie Powell auteur van Julie
& Julia
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