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Bringing together sources from many countries and many
centuries, this study critically analyses the growth of
nationalism - from medieval ethnic prejudice to the Romantic
belief in a nation’s “soul”. The belief and ideology of the
nation’s cultural individuality emerged from a Europe-wide
exchange of ideas, often articulated in literature and belles
lettres. In the last two centuries, these ideas have
transformed the map of Europe and the relations between
people and government. Tracing the modern European nationstate as the outcome of a cultural self-invention, crossnationally and historically, Leerssen also provides a new
approach to Europe’s contemporary identity politics. This
study of nationalism offers a startling new perspective on
cultural and national identity. National Thought in Europe is
the revised English-language edition of Nationaal denken in
Europa. Een cultuurhistorische schets (AUP, 1999). For more
information on the English and edited edition, see National
thought in Europe
This book constitutes the thoroughly refereed postproceedings of the 6th International Workshop on Privacy
Enhancing Technologies, PET 2006, held in Cambridge, UK,
in June 2006 co-located with WEIS 2006, the Workshop on
the Economics of Information Security, and WOTE 2006, the
IAVoSS Workshop On Trustworthy Elections. The 24 revised
full papers present novel research on all theoretical and
practical aspects of privacy technologies.
Deel 1 van de spannende serie Morgen toen de oorlog begon
Zeven vrienden gaan een paar dagen kamperen in de
wildernis. Als ze nietsvermoedend terugkeren naar huis, blijkt
de wereld voorgoed veranderd. Hun land is in oorlog, hun
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huizen zijn verwoest, hun familie is gevangengenomen. De
zeven 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. Ze hebben geen wapens. Er komt
geen hulp van buitenaf. Ze zijn op zichzelf en op elkaar
aangewezen. En iedereen om hen heen probeert hen te
vermoorden.

'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
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