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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 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.
Charlotte's web Elwyn Brooks White 1980 De spin
Charlotte is voor het varkentje Wilbur niet alleen een
lieve vriendin - doordat ze zo knap, moedig en trouw is,
redt ze ook zijn leven.
Indische typen Willem Adriaan Rees 1870
Eeuwig en altijd Tuck Natalie Babbitt 1993 Winnie wordt

Groene eieren met ham / druk 1 ... (Dr.) Seuss 2008-01
Groene eieren met ham, kun je die eten? Sam vindt van
wel, maar maak dat maar eens een ander wijs! Tekst op
rijm.
Zomerlicht Zibby Oneal 1986
Handboek Spiegelogie Willem de Ridder 2017-01-14
Gebonden boek Meesterverteller Willem de Ridder is erin
geslaagd om diepe levenswijsheid met humor te verpakken
in een eenvoudige boodschap. Hij breekt een lans voor
het vormen van fanclubjes, waarin de leden fans zijn van
elkaar en elkaar onvoorwaardelijk steunen. Zijn
ongedwongen verteltrant neemt je mee en laat je niet
meer los.
Identiteit en diversiteit M. Verkuyten 2010 Identiteit
is een centraal onderwerp in debatten over sociale
cohesie, culturele diversiteit, integratie en wijzijdenken. 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
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ontvoerd door mensen die het eeuwige leven hebben, maar
ze leert dat daar ook nare kanten aan zitten. Vanaf ca.
12 jaar.
Hoe langer hoe liever Johan Jacob Antonie Goeverneur
1836 Anoniem verschenen bundel met steeds een eenzijdig
bedrukt blad met een ongesigneerde gravure en 1 of 2
pagina's met een gedicht, meestal over dieren. Achterin
is een "Aanhangsel" opgenomen met godsdienstige
gedichten zonder plaatjes (p. 43-67)
Leaves of grass Walt Whitman 2013-04 Dit boek is
onderdeel van de TREDITION CLASSICS serie. De makers van
deze serie zijn verbonden door hun passie voor
literatuur en gedreven met de bedoeling om alle publieke
domein boeken weer gedrukte vorm beschikbaar te maken wereldwijd. De meeste geprinte TREDITION CLASSICS titels
zijn al decennia verdwenen uit de boekenkasten. Bij
tredition geloven wij dat een goed boek nooit uit de
mode is en dat zijn waarde voor eeuwig is. Deze boeken
serie helpt bij het behouden van de literatuur schatten.
Het draagt bij in het behouden van prachtige
wereldliteratuur werken.
Begraaf mijn hart bij de bocht van de rivier Dee
Alexander Brown 1972
Who's who in the West Marquis Who's Who, LLC 1974
Een jaar op het land Alice Provensen 1978 Informatief
boek over de invloed van de jaargetijden op het leven
van de dieren die op en om de boerderij voorkomen.
Het Wonderlijke Land van Oz Lyman Frank Baum 2018-10-22
The first ever translation of Baum's famed book 'The
Marvelous Land of Oz' in Dutch, and the second book in a
series of translations for all of the original L. Frank
Baum Oz books, collected in the series: 'De Kronieken
van Oz'. Bewandel de weg met de gele steentjes en volg
Doortje en haar vrienden, zoals de Blikken Man, de
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Vogelverschrikker, Sjaak Pompoenstaak, Prinses Ozma en
vele anderen, op hun avonturen in het wonderlijke Land
van Oz als zij het opnemen tegen gevaarlijke
tegenstanders zoals de Boze Heks van het Westen, de oude
feeks Mombi en de Noom Koning. In dit tweede boek, het
directe vervolg van 'De Wonderbaarlijke Tovenaar van
Oz', wordt Tip het leven zuur gemaakt door de oude feeks
Mombi. Als Tip samen met Sjaak Pompoenstaak van huis
wegloopt belandt hij midden in een machtsovername door
het Leger van Opstand van Generaal Djindjur. Mombi zet
de achtervolging in. We ontmoeten een paar oude bekenden
van ons zoals de Vogelverschrikker en de Blikken Man,
maar we zullen ook nieuwe vrienden ontmoeten zoals de
Wokkelkever en het Zaagpaard. Zal de feeks Mombi in
staat zijn Tip weer in haar macht te krijgen? Zal
Generaal Djindjur aan de machtblijven? Je leest het
allemaal in deel twee van de Kronieken van Oz. Het
wereldberoemde sprookje 'De Wonderbaarlijke Tovenaar van
Oz' betekende in 1900 de definitieve doorbraak van de
Amerikaanse schrijver en journalist Lyman Frank Baum.
Het verhaal zou in tientallen verfilmingen en musicals
de hele wereld overgaan. Baum schreef op verzoek van
zijn lezers nog zeker 16 vervolgverhalen die allemaal in
deze reeks gepoogd opgenomen te worden, 'Het Wonderlijke
Land van Oz' is het eerste van die boeken.
Nederlandsch prentenboek Arnold Ising 1865
De telduivel Hans Magnus Enzensberger 2013-04-10
Wiskunde? Hou op zeg! Voor veel mensen is wiskunde een
warboel van getallen, sommen en onbegrijpelijke
berekeningen. Ook Robert, de jongen in de blauwe pyjama,
moet er niks van hebben. Tot hij bezoek krijgt van een
telduivel en twaalf nachten lang met getallen aan het
goochelen is. Dan blijkt dat wiskunde een spannend en
grappig spel is dat Robert en ook de lezers geen enkele
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moeite kost. Wiskunde is niet moeilijk. Zodra het
telduiveltje met zijn toverstok zwaait, verdwijnt de
angst voor getallen als sneeuw voor de zon.
In de tijd van de vlinders Julia Alvarez 1997 Het leven
van de drie zusters Mirabal die zich verzetten tegen de
dictatuur van generaal Trujillo op de Dominicaanse
Republiek en dit met de dood moeten bekopen.
De laatste der Mohikanen James Fenimore Cooper 1964
Nieuw spel- of leesboekje, dienende om de kinderen,
reeds bij de eerste beginselen, ook in het lezen te
oefenen, ten gebruike der scholen Nicolaas Anslijn 1865
Het laatste boekje Johan Jacob Antonie Goeverneur 1838
Anoniem verschenen bundel met steeds een eenzijdig
bedrukt blad met gravure en 2 pagina's met een gedicht,
meestal over dieren. Achterin is een 'Aanhangsel'
opgenomen met godsdienstige gedichten zonder plaatjes
(p. 49-70)
Autocar 1998
Hoe de olifant een lange slurf kreeg Rudyard Kipling
1989 Een kleine, nieuwsgierige olifant wordt zo hard
door een krokodil in het water getrokken, dat hij een
hele lange neus krijgt. Prentenboek met
waterverfschilderingen in pastel. Voorlezen vanaf ca. 4
jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar.
Autocar & Motor 1994
Alice in Wonderland Lewis Carroll 1965
Als de wereld een dorp was / druk 1 David J. Smith 2005
Prentvertelling waarin de wereld wordt voorgesteld als
een dorp met honderd inwoners. Zo wordt informatie
gegeven over ondermeer de verschillende nationaliteiten,
talen en godsdiensten. Met paginagrote gekleurde
tekeningen. Vanaf ca. 10 jaar.
De geheime tuin Frances Hogdson Burnett 2019-03-06
Prachtige hervertelling van klassieker door Imme Dros.
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Vanaf 10 jaar. Mary staarde naar het roestige ding in
haar handen. Een sleutel. ‘Misschien lag hij daar wel
tien jaar begraven,’ fluisterde ze. ‘Misschien is hij
wel van de tuin!’ Ze mocht overal komen, hadden ze
gezegd, alleen niet in die ene kamer, en in die ene
tuin. Maar Mary hoort geluiden, in de verboden kamer.
Inbeelding, zeggen ze. En: verboden! Over de muur van de
geheime tuin ziet Mary steeds dezelfde vogel vliegen.
Mary houdt niet van verboden en ook niet van geheimen...
Kan zij de geheimen ontrafelen? Tonke Dragt over De
geheime tuin: ‘Verrukkelijk boek – mijn lievelingsboek.
De geheime tuin heeft alles: het is geheimzinnig,
spannend en betoverend mooi! Een boek dat ieder kind
gelezen moet hebben.’ The Secret Gardenvan Frances
Hodgson Burnett verscheen voor het eerst in 1911. Meer
dan honderd jaar later is het verhaal over het stugge,
egoïstische weesmeisje Mary dat een verboden,
verwaarloosde tuin weer tot bloei weet te brengen – en
daarmee zichzelf – nog altijd betoverend voor jong en
oud. Prachtige vertelling waarin de parallellen tussen
natuur, vriendschap en verbeelding onopvallend lijken,
maar magisch zijn.
Vertelseltjes bij moeders schoot Johan Jacob Antonie
Goeverneur 1849
School-boek, behelzende de naamen des geslagten Pieter
Evertszoon Bakker 1755
Belisarius d'. Ozicourt 1769
Annie John Jamaica Kincaid (pseud. van Elaine Potter
Richardson) 1985 Als een gevoelig meisje opgroeit, gaat
dit niet zonder problemen.
De vertellingen van de pelgrims naar Kantelberg Geoffrey
Chaucer 1968 Berijmde vertaling van het verhalende
dichtwerk van de Engelse dichter (1345-1400) over de
levensverhalen die pelgrims elkaar vertellen.
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Zedelijke, nuttige en leerzame verhalen, voorbeelden en
gedichtjes voor kinderen 1832
Jane Eyre Charlotte Brontë 2015-08-06 Jane Eyre is het
levensverhaal van een moedige jonge vrouw. Als ouderloze
baby belandt ze bij haar tante, die haar haat en op
tienjarige leeftijd naar een weeshuis stuurt. Op haar
achttiende vindt ze een betrekking als gouvernante op
het landgoed Thornfield. Daar ontluikt een grote liefde
tussen haar en haar grillige werkgever, Edward
Rochester. Hun idylle wordt gedwarsboomd door de
onthulling van Rochesters duistere geheim. Jane vlucht,
verscheurd tussen haar gevoel en haar geweten... `De
schrijfster houdt ons bij de hand, drijft ons voort over
haar weg, dwingt ons te zien wat zij ziet, laat ons geen
moment alleen en staat ons geen moment toe haar te
vergeten. Aan het eind zijn we tot op het bot
doordrongen van het genie, de heftigheid, de
verontwaardiging van Charlotte Brontë. Virginia Woolf
Eenige korte vragen voor de kleine kinderen Jacobus
Borstius 1808
Praktisch perfect Katie Fforde 2020-01-21 Heerlijke
feelgood voor als je lekker eens tijd voor jezelf hebt!
Anna is binnenhuisarchitect en heeft alles op het spel
gezet door een klein maar schattig huis te kopen. Zo
hoopt ze meteen haar familie te bewijzen dat ze prima
voor zichzelf kan zorgen. Maar hoewel het huis er van
buiten perfect uitziet, heerst er achter de voordeur
complete chaos: de vloer ontbreekt, ze gebruikt een
ladder als trap, en de verlichting bestaat uit
kaarslicht. Anna begint zich al snel af te vragen of ze
zich misschien te veel op haar hals heeft gehaald.
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Gelukkig krijgt Anna behalve kopjes thee en glazen wijn
ook morele steun van haar buurvrouw Chloe. Maar net als
het erop lijkt dat zowel de renovatie als het leven van
Anna praktisch perfect verloopt, komt de knappe, maar
onuitstaanbare Rob Hunter op haar pad, die meer hordes
opwerpt dan ze ooit heeft hoeven nemen… In de pers
‘Ouderwetse romantiek op zijn best.’ Elle 'Fijn om bij
weg te dromen.’ Flair
No logo Naomi Klein 2014-10-01 De bestseller No Logo is
uitgegroeid tot de bijbel van antiglobalisten en auteur
Naomi Klein wordt gezien als het intellectuele boegbeeld
van de beweging die zich verzet tegen de dominantie van
het neoliberalisme. Terwijl we worden geconfronteerd met
een volgende economische crisis, blijft haar analyse van
onze kapitalistische bedrijfs- en merkenwereld accuraat
en krachtig. No Logo is een met talloze feiten
onderbouwde kritiek op neoliberalisme, globalisering,
massacultuur en uitbuiting. Maar het is óók een
hartstochtelijk verhaal over mensen die zich inzetten
voor democratie aan de basis, voor kleinschaligheid,
cultuur en milieu, kortom, voor een samenleving waarin
de mens centraal staat.
Leesboek voor de jeugd Lodewijk de Rycker 1862
Een nieuwlyks uitgevonden A. B. C. boek ... K. (D. W.,
=Kornelis de Wit.) 1759
Fabelen en gedichtjes Johan Jacob Antonie Goeverneur
1888 Bundel met getinte litho's en daarbij steeds 1 of 2
pagina's met een gedicht, vaak over dieren. Met een
aanhangsel getiteld "Gedichten" met godsdienstige
gedichtjes (pag. 45-72)
De kathedraal, het verhaal van de bouw David Macaulay
1977
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