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Public Library. Music Division 1977
Je hebt het niet van mij, maar...
Joris Luyendijk 2011 Toen
Nieuwspoort, de sociëteit voor
politici, journalisten en lobbyisten,
aan Joris Luyendijk vroeg een maand
achter de Haagse schermen rond te
kijken, hapte hij meteen toe. Wat een
kans om aan alle betrokkenen de
vragen te stellen die hem als NRCcorrespondent duurzaamheid al ruim
een jaar bezighouden. Wie hebben in
Den Haag nu eigenlijk de macht? Hoe
oefenen ze die uit? En vooral: om wat
voor soort mensen gaat het, op die
vierkante kilometer rond het
Binnenhof? Na de zomer begint
Luyendijk met zijn Haagse
rechercheavontuur. De hem kenmerkende
verwondering zal de motor zijn achter
zijn observaties. Op eigengereide
wijze zal hij het bewegingspatroon
aan het Binnenhof analyseren. Dertig
dagen lang noteert hij wat hij
waarneemt en welke issues de Kamer,
de ministeries, het bedrijfsleven, de
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lobbyisten en de media geestdriftig
bezighouden. 'Dansen om de totempaal'
wordt een kleine uitgave voor
iedereen die geïnteresseerd is in de
politieke dierentuin.
Eigenwaarde als groepsbelang Bram van
Stolk 1991 Artikelen waarin de
relatie tussen groepen gevestigden en
buitenstaanders aan de orde komt en
de waardering die de buitenstaanders
voor zichzelf opbrengen.
The Guardian Index 1998
Multiculturalisme ontleed MarieClaire Foblets 2006
Indisch tijdschrift van het recht
1887
Wat Maisie wist Henry James 1979
Onderwijs onderweg in de
immigratiesamenleving 2006 Overzicht
van de huidige situatie, specifieke
problemen, achterstanden en
mogelijkheden van allochtone
leerlingen in het onderwijs, met name
in Vlaanderen.
De eerste kruistocht Peter Frankopan
2012-11-06 In De Eerste Kruistocht
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richt Peter Frankopan zich niet op de
heilige oorlogen, konkelende pausen
en ridderlijke vroomheid, maar kiest
een andere insteek en stuit zo op
belangrijke kwesties die nog niet
eerder zijn behandeld. Waarom duurde
het tot 1096 voordat Europa Jeruzalem
wilde bevrijden, terwijl de stad al
500 jaar in moslimhanden was? Wat was
de rol van de Byzantijnse keizer in
Constantinopel bij het ontstaan en
uitvoeren van de expeditie? Waarom
was er überhaupt een Eerste
Kruistocht? Frankopan, auteur van de
bestseller De zijderoutes, focust
niet alleen op het westerse
perspectief van de paus en de
ridders, maar heeft ook oog voor de
rol van Constantinopel en het
Byzantijnse Rijk. Op briljante wijze
geeft hij keizer Alexios I Komnenos
zijn plaats in het hart van het
verhaal terug. Frankopan schetst een
boeiend en opvallend origineel beeld
dat de visie op de Eerste Kruistocht
volledig zal veranderen.
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De volgende stap Graham McNamee 2005
Duncan voelt zich schuldig omdat hij
een meisje niet heeft kunnen redden
van de verdrinkingsdood. Wanneer hij
een notitieboekje vindt van een
moordenaar in spe, wil hij er alles
aan doen om hem tegen te houden.
Vanaf ca. 13 jaar.
De ware bekentenissen van een witte
terrorist Breyten Breytenbach 1984
Autobiografisch relaas over de
politieke, sociale, filosofische en
psychologische aspecten van de
Zuidafrikaanse apartheid.
Een kind van verzoening Francine
Rivers 2013-09-02 Dynah Carey
studeert aan het New Life College. Ze
heeft een bijbaantje als serveerster
in een bejaardentehuis, waar ze graag
een praatje met de bewoners maakt.
Bij haar eerste bezoek aan de campus
heeft ze Ethan ontmoet. Hij is
knapper dan iedere andere jongen die
ze kent. Dynah wordt meteen tot over
haar oren verliefd. Niets kan hun
geluk nog in de weg staan, lijkt het.
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Op een avond loopt Dynah na haar werk
van de bushalte naar huis. Een
vreemde auto rijdt haar langzaam twee
keer voorbij. De man heeft geen goede
bedoelingen. Op deze avond verandert
Dynah's hele leven. Ethan probeert
haar op te vangen, maar hij kan het
gebeurde niet goed verwerken. Dynah's
wanhoop en schuldgevoel bereiken een
hoogtepunt als blijkt dat er een baby
op komst is. Haar geloof wordt zwaar
op de proef gesteld, want hoe kan God
dit alles toelaten? Alleen met Joe,
Ethans vriend, kan ze nog open en
eerlijk praten...
Brieven van een reiziger Franz Liszt
1994 Reisbrieven van de pianovirtuoos
en componist (1811-1886).
12 jaar slaaf Solomon Northup
2014-02-21 '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
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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
4/13

Downloaded from amalattea.com on
August 10, 2022 by guest

De veertiende eeuw Sandra Baragli
2006
Arthur Schopenhauer Rüdiger Safranski
2020
Slim ruimtegebruik Marcel E. Mierlo
2015
Britannia Road 22 Amanda Hodgkinson
2012-02-14 'Wat gebeurt er nadat je
een oorlog hebt overleefd? is de
vraag die Amanda Hodgkinson stelt in
haar ambitieuze, trefzekere roman
waarin primitieve menselijke
instincten als het zoeken naar
veiligheid en kameraadschap een grote
rol spelen.' - Kirkus Starred Review
'Een schitterend, indringend boek,
dat laat zien welke krachten een
traumatische situatie kan losmaken
bij doodgewone mensen.' - Marie
Claire 'Hodgkinsons beschrijving van
de oerband tussen moeder en kind,
laat een onuitwisbare indruk achter.'
- The New York Times Books Review
'Een opvallend goed verteld,
ontroerend boek.' - The Times
Nederlandse goud- en zilvermerken
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Elias Voet 1974
Chavs. / druk 1 Owen Peter Jones
2013-10-05 Beschrijving van de
stelselmatige demonisering en
discriminatie door pers, regering en
maatschappelijke bovenlaag van
arbeiders en werklozen in GrootBrittannië sinds de regeringsperiode
van Thatcher en de teloorgang van de
Britse vakbonden.
Wilhelmus van Nassauwen W.H.
Warnsinck (Bz.) 1833
Dit gebeurt er als je duurzaam gaat
leven Marije van der Made 2021-04-13
YouTuber Marije van der Made veegt in
‘Dit gebeurt er als je duurzaam gaat
leven' alle misvattingen over een
duurzame lifestyle van tafel. In ‘Dit
gebeurt er als je duurzaam gaat
leven’ gaat Marije van der Made in op
alle vragen die je over duurzaam
leven kunt krijgen. Eet je dan
helemaal geen vlees? Neem je echt de
trein in plaats van het vliegtuig? Is
het niet vies dat je kleding
tweedehands is? Is soja niet slecht
5/13

Downloaded from amalattea.com on
August 10, 2022 by guest

voor het Amazonewoud? Vragen die je
vaak te horen krijgt als je bezig
bent met bewuster en duurzamer leven.
In dit handboek vol feiten,
ervaringen en veelgehoorde
misvattingen over duurzaamheid deelt
groene influencer Marije van der Made
op humoristische wijze vlammende
antwoorden en handvatten om je te
kunnen weren tijdens een volgende
familiedag, etentje of verjaardag.
"Marije is de vriendin die je aan het
denken zet over hoe je het beter kan
doen op het gebied van duurzaamheid,
zonder dat ze oordeelt. Absoluut een
aanrader voor wie alles wil leren
over dit thema” - Mascha Feoktistova
“Wat een heerlijk pleidooi voor
duurzaam leven. Kwetsbaar, eerlijk en
enthousiast zonder te duwen en
trekken” - Arie Boomsma “Marije maakt
het leuk, toegankelijk en bovenal
eerlijker om aan duurzaamheid te
werken. Er is namelijk zoveel
informatie! Marije is je persoonlijke
gids in de wereld van duurzame
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lifestyle. Een betere wereld begint
bij ons allemaal. Met dit boek zet je
de eerste stap om zelf een bijdrage
te leveren!” - Talitha Muusse
Glasarchitectuur Paul Scheerbart 2005
Lofspreuken op de glasarchitectuur
uit 1914 door een Duitse
schrijver/kunstenaar (1863-1915).
Amy, mijn dochter Mitch Winehouse
2012-07-05 Amy Winehouse heeft
eigenlijk geen introductie nodig. Als
veelgeprezen zangeres verkocht ze
miljoenen platen en domineerde ze
niet alleen de hitlijsten maar ook de
showbizz-headlines. In deze biografie
vertelt haar vader, Mitch Winehouse,
over het leven, de muziek en de veel
te vroege dood van zijn dochter; van
Amy's jonge jaren tot haar publieke
triomfen en tragedies. Met delen uit
het dagboek van Mitch en nooit eerder
gepubliceerde foto's is dit de
definitieve biografie van een icoon,
dat ondanks haar vroege dood een
onvergetelijke muzikale erfenis heeft
nagelaten. De auteur doneert al zijn
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opbrengsten aan de Amy Winehouse
Foundation: de
liefdadigheidsinstelling die Mitch
heeft opgericht om in Amy's naam
kinderen en jongeren te helpen die
met tegenslag te maken hebben.
Coda Magazine 1997
Gramophone 1951
De grote regressie Heinrich
Geiselberger 2017-04-28 In De grote
regressie duiden vijftien grote
denkers, onder wie David Van
Reybrouck, Zygmunt Bauman, Nancy
Fraser, Pankaj Mishra en Slavoj
Žižek, de politieke crisis waarin de
wereld terecht is gekomen. De
krachten van extreemrechts, populisme
en nationalisme winnen in de westerse
wereld weer terrein. De parallel met
de destabilisering en radicalisering
die in de jaren twintig en dertig van
de vorige eeuw uiteindelijk tot de
Tweede Wereldoorlog leidden, is
onmiskenbaar en angstaanjagend. Voor
het eerst in lange tijd is een Derde
Wereldoorlog niet meer ondenkbaar. De
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essays in De grote regressie gaan
zowel over de achterliggende redenen
(de financiële crisis, migratie,
globalisering) als over de gevolgen
(xenofobie, protectionisme, geen
samenwerking maar de roep om
versterking van nationale grenzen),
en brengen een internationaal debat
op gang.
Een kleine kans Marjan Hof 2009-10-31
Kiek is bang. Haar vader is ver weg,
in een land waar het oorlog is. Hij
is dokter en wil mensen helpen. Maar
het is daar levensgevaarlijk. Hij kan
een ziekte krijgen, of een ongeluk.
En er zijn verdwaalde kogels! De
moeder van Kiek stelt haar gerust.
Bijna niemand heeft een dode vader.
De kans dat Kieks vader iets ergs
overkomt is maar heel klein. Kiek wil
de kans nog kleiner maken. Ze krijgt
een idee...
Wit krijt schrijft beter.
Schoolloopbanen van allochtone
jongeren in beeld 2006 Overzicht van
de actuele situatie in het onderwijs
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in Vlaanderen.
Dolfje Weerwolfje Paul van Loon
2021-10-25 Dolfje Weerwolfje ontdekt
dat hij bij volle maan in een
weerwolf verandert. Een spannend en
grappig avontuur voor lezers vanaf 8
jaar. Als Dolfje wakker wordt, is het
donker. De maan schijnt in zijn
kamer. Het is een bijzondere nacht.
Zeven, denkt Dolfje. Eindelijk ben ik
zeven jaar. Dan schrikt hij zich rot.
Hij ziet opeens overal haar. Zijn
handen en voeten zijn poten geworden.
En hij heeft een staart. Dan komt
Timmie binnen. ‘Ik wil dit niet,’
gromt Dolfje. ‘Misschien gaat het
vanzelf wel over,’ zegt Timmie. ‘Ja,
jij hebt makkelijk praten,’ gromt
Dolfje. ‘En als het niet overgaat?
Wat dan?’ Door Paul van Loon, al 10
keer bekroond door de Nederlandse
Kinderjury. Dolfje Weerwolfje is
bekroond met een Gouden Boek van
Stichting CPNB.
Nationaal denken in Europa Joseph
Theodoor Leerssen 1999-01-01 Bringing
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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 Europewide 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 nation-state as the
outcome of a cultural self-invention,
cross-nationally 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,
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1999). For more information on the
English and edited edition, see
National thought in Europe
Jazz Journal International 1996
Nederland als vervlogen droom Thijs
Kleinpaste 2013-03-11 Sinds de Franse
Revolutie is de natiestaat de
voornaamste politieke en
maatschappelijke kracht in de wereld.
Maar het tijdperk van soevereine
natiestaten waarin burgers, verenigd
onder de vlag van nationale eenheid,
samen hun lot bepaalden lijkt
verleden tijd. De wereld heeft een
grilliger karakter gekregen, en als
gevolg van individualisering is de
wereld onherbergzamer geworden: de
vloeibare tijd waarin we leven bracht
een reusachtig netwerk waarin het
ieder voor zich is. Ondanks de nieuwe
belangstelling voor de natie,
nationaal denken en nationalisme is
de uitholling van de natiestaat een
feit. Kan Nederland opnieuw soeverein
zijn? Of is Nederland voorgoed een
vervlogen droom uit het verleden? In
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Nederland als vervlogen droom laat
Thijs Kleinpaste zien waarom
nationalisme en de soevereine
natiestaat geen antwoord hebben voor
de eenentwintigste eeuw, welke
bedreigingen dat oplevert en wat
eraan gedaan kan worden. Kleinpaste
maakt deel uit van een nieuwe
generatie, de twintigers die de
nieuwe wereld zullen erven, maar
heeft dit boek geschreven voor
iedereen die zich betrokken voelt bij
de toekomst van Nederland, Europa en
de wereld. Thijs Kleinpaste (1989)
studeert geschiedenis, is columnist
en publicist, lokaal politicus en
politiek commentator voor oba Live
(Radio 5).
Ego Faber Maurice Seleky 2010-10-11
Messcherp en lyrisch portret van een
nieuwe generatie. Op 11 september
2001 ontmoet een levenslustige
jongeman de charismatische Ego Faber.
Al snel raken de twee bevriend,
terwijl ze zich samen met hun kompaan
Rein Somers in het wilde nachtleven
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storten. Studerend, feestend en
dromend over een groots en meeslepend
bestaan brengen zij hun dagen door,
terwijl de wereld wordt opgeschrikt
door de moorden op Pim Fortuyn en
Theo van Gogh.Hun hechte vriendschap
begint barsten te vertonen als ze de
onweerstaanbare Zara tegenkomen. Een
van de jongens keert het vertrouwde
leventje daarna de rug toe door zich
als soldaat naar Afghanistan te laten
uitzenden. Ego Faber is een
wervelende roman over twintigers die
zoeken naar betekenis, vriendschap en
liefde in een wereld vol jachtig
hedonisme. Roekeloos experimenteren
zij met seks, drugs en studies. Hun
leefwereld strekt zich uit van hippe
dansfeesten, modeshows en
afterparty's in Amsterdam tot de 24uurstent op Lowlands en duistere
discotheken in Berlijn
Een vorm van verraad Lieneke Dijkzeul
2020-03-03 Een vorm van verraad van
Lieneke Dijkzeul is het zevende deel
in de Paul Vegter-serie. Inspecteur
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Paul Vegter ontvangt een dreigbrief
met de boodschap: ik ga iets
rechtzetten, klootzak. Een vorm van
verraad van Lieneke Dijkzeul is het
nieuwe deel in de serie over
inspecteur Paul Vegter. Een paar
dagen voor zijn huwelijk ontvangt
inspecteur Paul Vegter een dreigbrief
met de boodschap: ik ga iets
rechtzetten, klootzak. Thuis blijkt
er een tweede brief te zijn bezorgd,
waarin zijn aanstaande vrouw - en
collega - Renée wordt bedreigd. Ze
maken zich zorgen, maar hebben geen
enkel aanknopingspunt. De dreiging
wordt reëel wanneer er op een nacht
een aanslag op het huis van Paul en
Renée wordt gepleegd, die hen
verbijsterd achterlaat. Ze krijgen
bewaking en werken verder aan de zaak
van een kind dat onder verdachte
omstandigheden van een balkon is
gevallen. Op hun trouwdag verlaten ze
net het stadhuis – door een erehaag
van collega’s in uniform – als er
vanuit een rijdende auto een wapen op
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hen wordt gericht. Een vorm van
verraad is de actuele nieuwe thriller
van Lieneke Dijkzeul, vol
psychologische spanning. Over de
thrillers van Lieneke Dijkzeul: 'Als
er iemand kan schrijven en inhoud
biedt, is het Dijkzeul.' - Trouw
'IJzersterke thrillerauteur.' - AD
magazine 'Lieneke Dijkzeul maakt er
een intrigerend geheel van, maar wat
je vooral bij zal blijven, zijn de
schitterende portretten van eenzame
mensen.' - Vrij Nederland 'Vooral
heel sterk als psychologische
thriller.' - De Telegraaf
Wereld aan je voeten Birte Schohaus
2013-02-28 Daar sta je dan met je
diploma op zak. Opgegroeid in gouden
tijden, met de belofte dat de wereld
aan je voeten ligt: `Je hebt alle
kansen, dus grijp ze! Het moment is
gekomen om alles eruit te halen wat
erin zit. Maar dan komen de twijfels.
Zit er iemand op me te wachten? Waar
blijft die droombaan die me in het
vooruitzicht werd gesteld? Hoe val ik
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op tussen al die anderen? Twintigers
van nu staan onder druk. Je bent wat
je doet en je moet doen wat je leuk
vindt, maar kan dat wel? En wat
vinden we dan `echt leuk? De angst
voor de middelmaat is groot, zeker nu
het via sociale media mogelijk is om
ieders slagen in de gaten te houden.
De druk om te presteren op allerlei
vlakken is voor veel twintigers
immens geworden. Het is gemakkelijk
om daardoor gestrest te raken of te
verzinken in lethargie. Stellen
twintigers zich aan en hebben ze een
schop onder hun kont nodig? De wereld
aan je voeten biedt verheldering en
herkenning voor de generatie
twintigers van nu. Birte Schohaus
(1983) promoveert op de relatie
tussen politici en journalisten op
televisie aan de Rijksuniversiteit
Groningen. Daarnaast werkt ze als
freelancejournalist voor onder meer
De Groene Amsterdammer. Marijke de
Vries (1987) is verslaggever bij
dagblad Trouw. Ze werkte eerder bij
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het Hoger Onderwijs Persbureau en
schreef voor onder meer De Groene
Amsterdammer.
Vervloekt Kami Garcia 2013-05-28
Ethan wist zeker dat er in Gatlin
nooit iets gebeurde. Tot hij Lena
ontmoette, die hem een wereld toonde
die al die tijd verborgen was
gebleven. Een Gatlin dat eeuwenoude
geheimen herbergde, onder de met mos
bedekte bomen en afgebrokkelde
trottoirs. Samen kunnen ze alles aan,
maar na een tragisch sterfgeval
begint Lena afstand te nemen van
Ethan. Ze houdt geheimen achter die
hun relatie ernstig op de proef
stellen. En nu Ethan openstaat voor
de duistere kant van het stadje en
opgejaagd wordt door visioenen die
alleen hij kan zien, is er geen weg
meer terug.
Tellen én meetellen in het hoger
onderwijs. Naar een geïntegreerd
diversiteitsbeleid 2009
De blauwe deur Andre Brink 2011-10-07
David le Roux is een ex-leraar die
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zijn vaste baan heeft opgegeven om
kunstenaar te worden. Als hij op een
dag bij zijn atelier aankomt en de
blauwe deur opent, blijkt niets meer
hetzelfde. De vrouw die hem
verwelkomt als haar echtgenoot heeft
hij nooit eerder gezien: ze is mooi
en vriendelijk, maar zeker niet zijn
vrouw. De kinderen die vrolijk op hem
af komen rennen, kunnen niet zijn
kinderen zijn, want die heeft hij
nooit kunnen krijgen. Hoe moet hij
zich gedragen tegenover de
vreemdelingen die hem als hun man en
vader beschouwen? Als hij vol
verwarring naar huis terugkeert in de
hoop weer in de ‘normale’ wereld
terecht te komen, blijkt dat zijn
huis helemaal niet meer bestaat. Is
alles in zijn leven een illusie
geweest? Of is het verleden echt en
het heden een hallucinatie? De blauwe
deur is een intrigerend boek over
identiteit en het maken van keuzes,
over wat er gebeurt als alles in je
leven op zijn kop wordt gezet. Een
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schitterend klein hoogtepunt in het
oeuvre van een groot schrijver.
Rod Stewart Rod Stewart 2013-10-30
Rockzanger Rod Stewart vertelt zijn
verhaal in deze geautoriseerde
biografie, die in Engeland een enorme
bestseller was. Rod Stewart brak door
met Maggie May en daarna volgde hit
op hit. Liedjes als Sailing, Da ya
think I m sexy en Tonight s the night
kan iedereen meezingen. Alle
gebeurtenissen uit het leven van de
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excentrieke zanger passeren de revue:
zijn huwelijken, scheidingen en zijn
affaires met Bond-girls, filmsterren
en modellen. Maar hij schrijft ook
openhartig over zijn ziekte, kanker,
waardoor zijn leven aan een zijden
draadje hing. Onderhoudend, geestig
en soms ontroerend beschrijft Rod
Stewart zijn leven vol rock-`n-roll
en `bad behaviour . Deze enige echte
autobiografie bevat veel foto s en
biedt een intieme kijk op de
belevenissen van een rockster!
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