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verwijten en verwachtingen. De powwow wordt een glorieus samenzijn, een spektakel
van heilige tradities en vertoon. Maar het wordt ook een dag van opoffering,
heldenmoed en verlies. De pers over Er is geen daar daar ‘Er is geen daar daar is
niet zomaar een roman over hedendaagse indianen, het is een roman over het belang
van mythes, over tradities en de soms verstikkende werking daarvan, over het leven
in het huidige Amerika en hoe dat huidige Amerika gevormd is.’ De Groene
Amsterdammer ‘Wat in Er is geen daar daar verteld wordt (en, vooral: dat het
verteld wordt) heeft zoveel maatschappelijke urgentie, dat hoe het verteld wordt
bijzaak lijkt.’ NRC Handelsblad ‘In zijn debuutroman laat Orange stemmen aan het
woord die normaliter nauwelijks worden gehoord. In de proloog schetst hij een
beknopt maar schrijnend beeld van het huiveringwekkende lot van de Amerikaanse
indianen als gevolg van de blanke kolonisatie.’ de Volkskrant ‘Orange opent zijn
roman met een vlammend essay waarin hij niet-wetenden of een-beetje-wetenden of
misschien-wel-een-beetje-wetenden meteen de ogen opent.’ Het Parool ‘Een groot
schrijver aan het werk.’ Nederlands Dagblad
Arts & Humanities Citation Index 1991 A multidisciplinary index covering the
journal literature of the arts and humanities. It fully covers 1,144 of the
world's leading arts and humanities journals, and it indexes individually
selected, relevant items from over 6,800 major science and social science
journals.
Books in Print Supplement 2002
Alice in Wonderland Lewis Carroll 1965
Inleiding tot de rechtsvergelijking Walter Pintens 2003-02-12 Deze inleiding tot
de rechtsvergelijking wil de student vertrouwd maken met de algemene beginselen
van de rechtsvergelijkende methode en hem inleiden in de kennis van het
buitenlands recht. In het eerste deel worden het voorwerp en de eigenheid, de
raakpunten en het onderscheid met de verschillende rechtsdisciplines besproken,
wordt de historische ontwikkeling geschetst, het nut van de rechtsvergelijking met
haar mogelijkheden en grenzen besproken. Vervolgens wordt aandacht besteed aan het
onderscheid tussen micro- en macrovergelijking, aan de vergelijkende methodes en
aan de indeling in rechtsfamilies. Het tweede deel brengt een overzicht van enkele
belangrijke rechtsstelsels: het Franse, Duitse, Engelse, Amerikaanse, Japanse en
islamitische recht. Elk rechtsstelsel wordt uiteengezet aan de hand van de
belangrijkste historische ontwikkelingen, de beschrijving en evaluatie van de
rechtsbronnen, de staatsstructuur, de gerechtelijke organisatie en de uitstraling
van het rechtssysteem. De rechtsbronnen worden in hun historisch perspectief
gesitueerd. Inhoudelijk worden enkele rechtsfiguren kort besproken, die typisch
zijn voor het bestudeerde rechtsstelsel. Deze macroanalyse van de rechtsstelsels
mondt uit in een kort onderzoek naar de toenadering van de rechtsstelsels dat het

De liefdesval Bernhard Schlink 2008 Bundel met zeven verhalen waarin personages,
die zijn getekend door de complexe Duitse geschiedenis van de 20e eeuw, zich laten
leiden door hun beladen verleden, zelfs in persoonlijk aangelegenheden als liefde
en huwelijk.
Beschrijvinghe van West-Indien Johannes De Laet 1630
The Scientist 1995-06
Massacommunicatie J. G. Stappers 1983 Behandeling van basisbegrippen en
uiteenzetting van de belangrijkste theorieën over de werking en de invloed van
massamedia.
Historical Abstracts Eric H. Boehm 1980
Heerlijke nieuwe wereld Aldous Huxley 2015-09-15 De Toekomstroman par excellence.
De in een verre toekomst gesitueerde wereld waarin seksuele voortplanting is
vervangen door de productie van ‘baby’s in flessen’ (bij ons ingeburgerd als invitrofertilisatie) is inmiddels in meerdere opzichten profetisch gebleken. Huxleys
denkbeelden vormen een belangrijke bron van inspiratie voor onder anderen de
controversiële Franse schrijver Michel Houellebecq, met name voor diens roman
Mogelijkheid van een eiland.
De twaalf stammen van Hattie Ayana Mathis 2013-10-09 Hattie Shepherd is vijftien
jaar als zij voor het eerst moeder wordt. Met een hart vol hoop op een betere
toekomst is zij naar Philadelphia gekomen. Haar Amerikaanse droom wordt echter
keer op keer stukgeslagen in het gesegregeerde Amerika van de twintigste eeuw. In
deze keiharde wereld brengt zij haar kinderen groot door pure wilskracht, maar
zonder de liefde die zij ook zo nodig hebben. Ayana Mathis creëerde een intiem en
hartverscheurend portret van Hattie Shepherd in verschillende fasen van haar leven
en door de ogen van haar kinderen, die stuk voor stuk de gevolgen dragen van hun
opvoeding. Het is een psychologisch trefzeker, prachtig geschreven boek over een
ongelofelijk sterke vrouw.
Yearbook of International Organizations
Er is geen daar daar Tommy Orange 2019-02-05 ‘De noodzaak bij de schrijver om dit
verhaal te vertellen is voelbaar op iedere pagina. Een intrigerend boek. [...]
Knap geconstrueerd.’ Trouw Alle twaalf hebben ze hun eigen redenen om naar de Big
Oakland Powwow te komen, hét evenement van het jaar. Jacquie Red Feather is
onlangs gestopt met drinken en probeert een weg terug te vinden naar de familie
die ze achterliet in schande. Dene Oxendene probeert zijn leven op een rijtje te
krijgen na de dood van zijn oom, wiens nagedachtenis hij in ere wil houden. Opal
Viola Victoria Bear Shield komt naar het eerste optreden van haar neefje Orvil
kijken, die zichzelf een traditionele Indiaanse dans heeft aangeleerd door te
kijken naar YouTube-video’s. Hun stemmen schetsen een mozaïek van verlangens,
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inzicht in de materie dient te bevorderen door het duidelijker stellen van de
verschillen en door het identificeren van de schijntegenstellingen. Deze inleiding
heeft dus geenszins de bedoeling de lezer een exhaustieve kennis van het
buitenlands recht bij te brengen. Dit handboek is geen encyclopedie. Het wil veel
meer de lezer een kijk geven op de betekenis en op het nut maar ook op de gevaren
van de rechtsvergelijking. Daarenboven wil ze de lezer niet alleen vertrouwd maken
met de grote structuren, maar ook met de geest van de belangrijkste buitenlandse
rechtsstelsels. Alhoewel bij de bestudering van de rechtsstelsels de
privaatrechtelijke ontwikkelingen centraal staan, worden ook de staatsstructuren
en de gerechtelijke organisatie beknopt besproken. In dit laatste kader komen soms
ook enige aspecten van het straf- en het strafprocesrecht aan bod.
Whitaker's Books in Print 1998
The Engineer 1915
De jure belli ac pacis Hugo de Groot 1680
The Illustrated London News 1848
De ideale redenaar Cicero 2014-11-05 Cicero s reputatie als onovertroffen redenaar
ontlokte aan Quintilianus de uitspraak dat Cicero `niet de naam van een man was,
maar die van de welsprekendheid zelf . Dat gold niet alleen voor Cicero s
redevoeringen maar ook voor zijn geschriften. Zijn boeken over retorica behoren
nog altijd tot de beste en de meest invloedrijke op dit gebied. In De ideale
redenaar laat Cicero enkele ontwikkelde Romeinen uit zijn tijd een levendige
discussie houden over de eisen die men aan een goed redenaar mag stellen en over
de opleiding die hij moet volgen om de idealen van de welsprekendheid zo dicht
mogelijk te benaderen. Hij legt er de nadruk op dat beheersing van de retorische
technieken niet voldoende is om goed te spreken, maar dat men ook over algemene
ontwikkeling en een grondige kennis van zaken moet beschikken. In speelse vorm
komen alle aspecten van het redenaarsvak aan bod, vanaf de opbouw en de invulling
van het betoog tot en met de voordracht en het beïnvloeden van de toehoorders.
Meer dan twintig eeuwen na publicatie is De ideale redenaar nog steeds een
standaardwerk voor iedereen die in het openbaar moet spreken.
Paperbound Books in Print 1991
De admiraliteit van Amsterdam in rustige jaren 1713-1751 J. R. Bruijn 1971
De patriotten en de financiën van de Bataafse Republiek Wantje Fritschy 1988
Flauberts papegaai Julian Barnes 2021-11-23 Moderne klassieker van Julian Barnes,
Engelse schrijver van o.a. Alsof het voorbij is; deels een biografisch essay over
Gustave Flaubert, deels het (fictieve) verhaal van een obsessieve zoektocht. In
‘Flauberts papegaai’ van Julian Barnes raakt Geoffrey Braithwaite, een ouder
wordende arts wiens vrouw is overleden, gefascineerd door het leven en werk van
Flaubert en reist regelmatig naar Frankrijk om alle plekken te bezoeken waar de
schrijver gewoond en gewerkt heeft. Hij beschrijft zijn bevindingen in een poging
te ontdekken wat er nu eigenlijk te weten valt over iemands leven – of het nu dat
van Flaubert, van zijn overleden vrouw of van hemzelf is. ‘Flauberts papegaai’ is
een briljant en bijzonder geestig hoogtepunt in het oeuvre van Julian Barnes. Het
is een roman, het is een biografie van Flaubert, het is literaire kritiek en het
is tevens een commentaar op deze drie genres.
Books in Print 1985
Occidentalisme Ian Buruma 2017-03-01
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Handel in Amsterdam ten tijde van de Opstand Clé Lesger 2001
Het bewustzijn verklaard Daniel Clement Dennett 2007 Uiteenzetting van een theorie
over het bewustzijn, een zichzelf organiserend stelsel van regels waaraan het
brein is onderworpen, vanuit filosofische en natuurwetenschappelijke gezichtshoek.
De man in het hoge kasteel Philip K. Dick 2016-04-28 Wat als de geschiedenis zoals
wij die kennen nooit heeft plaatsgevonden? In deze nachtmerrieachtige dystopie
hebben Duitsland en Japan de Tweede Wereldoorlog gewonnen. Noord-Amerika is
opgedeeld in verschillende territoria: de westkust is Japans grondgebied, de
oostkust maakt deel uit van het enorme nazirijk. In een neutrale bufferzone tussen
beide wereldmachten woont de mysterieuze schrijver van een underground bestseller
op een bewaakt landgoed, Het Hoge Kasteel. Zijn immens populaire boek, dat
verboden is door de Duitsers, is een herschrijving van de geschiedenis, waarin de
asmogendheden wél verslagen zijn. Maar bestaat hij wel echt? En is hij wel wie hij
zegt dat hij is? De man in het hoge kasteel biedt een verontrustende inkijk in een
alternatieve wereld. Onze 'echte' geschiedenis is in een duister verleden
veranderd en de vraag rijst of de werkelijkheid er eigenlijk wel toe doet.
International Labour Documentation 1965
De 250 rijksten van de Gouden Eeuw Kees Zandvliet 2006
Algemene geschiedenis der Nederlanden Dirk Peter Blok 1977
Interest van Holland, ofte Gronden van Hollands-welvaren Pieter de la Court 1662
Bank and Quotation Record 1928
P. Erasmianae II Ph. A. Verdult 1988
Oceanic Abstracts 1997-04
De Zwarte Zwaan 2008 Essay over de onzin van economische en andere voorspellingen
en onze gebrekkige perceptie van de werkelijkheid.
Misleid door toeval 2009 Filosofische studie over het onderschatte belang van
geluk en toeval in met name de financiële wereld.
Het leven van teksten Kiene Brillenburg Wurth 2008 Why are some texts called
‘literary’? How does the reading process work and when will readers start to
interpret the text? This book answers these and other questions and opens many
different aspects on literature and literary studies. Old and new themes meet, and
each chapter is written as a case study. The accessible style and the wealth of
examples make this book a must-read for literature students as well for the
interested reader.
Verder leven Ruth Klüger 1995 Autobiografisch beeld van schrijfsters jeugdjaren in
Wenen en enkele concentratiekampen, de moeizame jaren daarna en haar leven in de
Verenigde Staten na de emigratie.
Een geheim Philippe Grimbert 2015-08-06 De ouders van Philippe hebben een zaak in
sportartikelen. Maxime en Tania zijn op en top atleten, goedgebouwd en
goedgetraind. Terwijl Philippe een ziekelijk jongetje is, houden zij er een ware
lichaamscultus op na. Om zijn eenzaamheid te verdrijven verzint de jongen een
grote, sterke broer, die hem beschermt. Op een dag ziet Philippe een
speelgoedhondje in een oude reiskoffer van zijn moeder. Hij wil het hondje
meenemen, maar doet dat niet omdat zijn moeder bij het zien van het knuffelbeest
behoorlijk van streek raakt. Een hartverscheurend en aangrijpend geheim ontvouwt
zich.
Whitaker's Cumulative Book List 1983
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