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feiten als de enige en absolute waarheid
gepresenteerd. Wie kritisch blijft en die
feiten tegen het licht houdt, merkt dat veel
van onze algemene kennis onjuist is. De
BBC wijdde er een hilarische en razend
populaire quiz aan: QI, gepresenteerd door
aartskomiek en rasintellectueel Stephen Fry.
De leukste instinkers over het dierenrijk zijn
nu verzameld in Het grote boek van foute
feiten over dieren.
Tuinen in de middeleeuwen René Ernst
Victor Stuip 1992
Een jeugd in Rusland Sergej Timofeevič
Aksakov 1987 Autobiograﬁsch relaas van de
kinder- en studietijd van de Russische
letterkundige (1795-1859).
Een telkens nieuwe Oudheid David Rijser
2017-02-28 Onze cultuur ontwikkelt zich in
een voortdurende confrontatie met de
klassieke cultuur. Dat geldt voor literair
werk, dat voortdurend teruggrijpt op werken
van klassieke schrijvers en denkers als
Homerus en Plato. Het geldt ook voor
materiële cultuur, zoals het Parthenon en
Pantheon. In Tiberius in de Nieuwe Wereld
onderzoekt cultuurhistoricus David Rijser
met virtuoze pen diverse aspecten van de
hedendaagse cultuur en hun verbintenis
met het klassieke verleden. Welke dialoog
voeren we met de Oudheid? Wat hebben de
klassieken ons cultureel en politiek te
vertellen, en wat zeggen wij terug? In het
eerste deel bespreekt Rijser zeven classics
en de reden waarom zij nog altijd populair

Gramophone Classical Good CD Guide 2001
Gramophone 2000 Due to be published in
September 2000, this essential guide
contains reviews by the world's leading
writers on classical music. Whether you're
looking for a Mozart symphony or a
Turnadge opera, a Liebermann concerto or a
Haydn string quartet, the Gramophone
Classical Good CD Guide provides you with
access to the expertise to ensure that the
choices you make are the best possible.
With a Suggested Basic Library, ratings for
the best discs and over 5,000 reviews, the
Gramophone Classical Good CD Guide is the
essential buy for anyone interested in
classical music.
Spelen in de Middeleeuwen W. S. van
Egmond 2001
Annual Book of ASTM Standards, 1990
ASTM. 1990-11
Het grote boek van foute feiten over
dieren John Lloyd 2011-10-09 Wist je dat
albatrossen tien jaar aan een stuk kunnen
vliegen, bloedzuigers 34 breinen hebben,
cicaden kunnen tellen, muizen zingen als ze
seks hebben, dooskwallen 24 ogen hebben
maar geen onderkant, ganzen om hun
doden rouwen, koala’s niet drinken,
olifanten niet kunnen rennen, spinnen wel
degelijk kunnen vliegen, termieten
monogaam zijn en dat kreeften wel honderd
jaar oud kunnen worden? Dan is dit boek
niet voor jou. Dagelijks worden ons vele
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zijn. Vervolgens bekijkt hij de manier
waarop de Renaissance terug begon te
kijken naar de Oudheid. Hij sluit af met
hedendaagse cultuur, zoals de tv-serie The
Sopranos, die ondanks de schijn van het
tegendeel alles met de klassieken te maken
blijkt te hebben.
De geboorte van Venus Sarah Dunant
2012-08-01 Florence 1528. De Medici zijn
aan de macht – het is een tijd van
hellepreken van de religieuze Savonarola en
de toenemende macht van de Nachtpolitie.
De hoofdpersoon, de vijftienjarige
Alessandra, ontdekt haar passie voor het
schilderen als een talentvolle, jonge artiest
de familiekapel komt verfraaien. Er ontstaat
een bijzondere verstandhouding tussen de
schilder en zijn leerlinge. Zoals dat gaat in
die tijd wordt ze echter uitgehuwelijkt. Het
enige wat er daarna nog van haar verwacht
wordt is het baren van kinderen. Maar ze
komt erachter dat getrouwde vrouwen meer
vrijheid genieten dan ze gedacht had en zo
kan ze zich al snel, met de steun van haar
echtgenoot, weer aan het schilderen wijden.
Dan verschijnt echter de schilder uit haar
jeugd opnieuw ten tonele en neemt haar
leven een dramatische wending.
Government Reports Announcements &
Index 1994
Tussen jou en mij Lisa Hall 2018-09-18
Charlie en Sal zijn jong, gezond en
aantrekkelijk, wonen in een heerlijk huis en
rijden in een mooie auto. Als advocaat
verdient Charlie goed, waardoor Sal thuis
kan blijven bij hun prachtige dochter,
Maggie. Zo op het oog hebben ze het
perfect voor elkaar. De realiteit is echter
anders. Want achter de façade van huiselijk
geluk liggen pijn, verdriet en onmacht. Wat
niemand weet, is dat Charlie thuis een
schrikbewind voert. Om Maggie te
beschermen en uit angst niet geloofd te
worden, ondergaat Sal de ene na de andere
vernedering. Totdat Sal het gewelddadige
en ziekelijk jaloerse gedrag niet langer
verdraagt en een drastische beslissing
neemt - met dramatische gevolgen...
Het paleis van de Republiek Pieter
Vlaardingerbroek 2011 Geschiedenis van
het in 1655 in gebruik genomen
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Amsterdamse stadhuis op de Dam, het
tegenwoordige paleis: het ontwerp, de
bouw, de decoraties en de voortdurende
veranderingen die in de loop der eeuwen in
en aan het gebouw werden aangebracht.
Commerce Business Daily 1999-11
Nationaal denken in Europa Joseph
Theodoor Leerssen 1999-01-01 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 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, 1999). For
more information on the English and edited
edition, see National thought in Europe
The Classical Good CD & DVD Guide 2006
Gramophone Publications 2005 The
Classical Good CD & DVD Guide contains
over 3500 reviews of Classical CDs and
DVDs, written by the critics of Gramophone
(the world's most authoritative classical
music magazine), with more
recommendations than ever before. It also
contains a host of extras designed to appeal
to the novice and seasoned collector,
including composer biographies,
recommended repertoire, guides to
broadening your listening experience, and
an introduction to the world of classical
music on CD.
Brieven uit Birma Aung San Suu Kyi 2000
Brieven van de Birmese schrijfster en
voorvechtster van de mensenrechten over
politieke misstanden, menselijk leed, zeden
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en gewoonten in Birma.
De eindeloze stad Wilma Keesman 2017
Back cover: "Troje vormde in de
Middeleeuwen een essentieel deel van
wereldbeeld en identiteit. De ondergang van
deze mooiste, grootste en sterkste stad aller
tijden was een sprekend voorbeeld van
vergankelijkheid, de werking van Fortuna en
de gevaren van liefde en onkuisheid. Als
moederstad van Rome en het Romeinse Rijk
had zij een unieke positie in de
wereldgeschiedenis. Steeds meer volkeren,
dynastieën en steden legden hun oorsprong
op dezelfde plaats, ter onderbouwing van
status en machtsaanspraken. Zo ontstonden
overal verhalen rond eigen Trojaanse
stamvaders zoals de Frankische Francus, de
Britse Brutus en de Brabantse Brabo. Deze
Troje-sagen zijn het product van een
historische totaalwetenschap waarin eigen
geschiedenis en ambities werden ingepast
in het grote goddelijke plan, met behulp van
alle mogelijke kennis en kunde, waaronder
historiograﬁe, geograﬁe, toponymie,
archeologie. Deze studie behandelt de
verschillende, vaak concurrerende Trojesagen in de Nederlanden, tegen de
achtergrond van de Europese traditie".
Voet bij stuk Robyn Carr 2018-09-11
Sullivan's Crossing Sullivan's Crossing,
Colorado: dé plek om op adem te komen, te
genieten van de prachtige natuur, en de
liefde te vinden... Deel 2 Sierra Jones
verlangt geen seconde terug naar de
onrustige tijd die werd getekend door
stomme keuzes en dates met foute mannen.
Maar ze kent haar eigen zwakheden en weet
dat het een hele uitdaging zal zijn om haar
nieuwe leven vol te houden. Een bezoek aan
haar broer Cal, die op het punt staat met
zijn Maggie te trouwen, lijkt haar daarom
een veilige en verstandige stap. Ze voelt
zich onmiddellijk thuis in Sullivan's Crossing.
Deze plek is goed voor haar, dat weet ze
zeker, en ze besluit dan ook een tijdje te
blijven. Ze maakt nieuwe vrienden, en
bovendien ontmoet ze Conrad, een zeer
aantrekkelijke brandweerman, die misschien
wel meer kan worden dan een vriend. Maar
dan dreigt haar verleden haar in te halen...
Scott Kelby over digitale fotograﬁe Scott
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Kelby 2007
Zwarte gaten blues Janna Levin 2016-10-05
Zwarte gaten zijn donker, de naam zegt het
al. Als ze botsen, is daar niets van te zien.
Toch komt bij een botsing van zwarte gaten
een onvoorstelbaar grote hoeveelheid
kracht vrij. Einstein voorspelde, precies een
eeuw geleden, dat je zou moeten kunnen
zien dat ruimte en tijd een beetje
veranderen wanneer zo’n botsing
plaatsvindt. Een ‘zwaartekrachtgolf’, die
veroorzaakt dat tijd en ruimte niet meer
constant zijn. Maar hoe observeer je zoiets?
Wetenschappers zijn er tientallen jaren mee
bezig geweest, en Janna Levin volgde hen
op de voet: van de eerste tekeningen tot
aan meetapparatuur van 40 kilometer groot,
midden in de woestijn. De apparatuur werd
aangezet. En vanaf dat moment was het
afwachten. Zou er iets gebeuren? Had
Einstein gelijk? Iedereen dacht dat het jaren
zou duren voordat de eerste resultaten
binnenkwamen. Maar nog geen twee weken
later was er iets vreemds te zien...
De Volledige Inleiding Tot Tekenen
Barrington Barber 2020-04-03 De volledige
inleiding tot tekenen van Barrington Barber
is een boek dat eenvoudig te gebruiken is
en waarmee u uw tekenvaardigheden naar
een hoger niveau kunt brengen. De auteur
begint bij de grondbeginselen en leidt u
stapsgewijs naar zorgvuldig uitgedachte
oefeningen over het samenstellen en
tekenen van stillevens, landschappen,
portretten en ﬁguren. Door het gehele boek
geven Barringtons aanwijzingen en tips u
werkelijk inzicht in de kunst van het leren
tekenen. Dit is een onmisbare bron voor
iedereen die op weg is een volleerd
tekenaar te worden. De inhoud omvat:
Standaard lijnen zetten - Voorwerpen en
stillevens tekenen - Materiaal, verlichting en
perspectief - De natuurlijke wereld Modeltekenen - Het menselijk ﬁguur - Een
landschap opzetten - Een stilleven opzetten
- Een portret opzetten - Leren van het
verleden - Stijlen en invloeden
Oraliteit en schriftcultuur René Ernst Victor
Stuip 1993 Bijdragen over vormen en
functies van oraliteit en verschriftelijking in
de middeleeuwse samenleving, verduidelijkt
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met studiemateriaal uit de hedendaagse
Arabische wereld.
Coördinatiewet sociale verzekering
Netherlands 1973
Het lijk in de kelder Norah McClintock 1999
Wat een man is David Szalay 2016-11-08
Negen mannen. Allen in een verschillende
levensfase, allen weg van huis, en allen
proberen ze – in de buitenwijken van Praag,
naast een Belgische snelweg, in een
goedkoop Cypriotisch hotel – te begrijpen
wat het betekent om te leven, in het hier en
nu. Szalay trekt een lijn van de lente van de
jeugd tot de winter van de oude dag, en
brengt in Wat een man is deze verschillende
levens samen om mannen te laten zien
zoals ze zijn: lachwekkend en niet in staat
zich goed uit te drukken, shockerend en
verachtelijk, levenslustig, meelijwekkend,
hilarisch en vol oprecht verlangen. Terwijl
de jaren deze mannen achtervolgen, wordt
de inzet verbijsterend hoog in dit
doordringende portret van eenentwintigsteeeuwse mannelijkheid.
Principes Hollandiae et Zelandiae, domini
Frisiae Michel Vosmeer 1578
Het menselijk lichaam voor Dummies D.R.
Siegfried 2003 Beschrijving van de bouw en
functie van het menselijk lichaam.
Pijn en balsem, troost en smart H. F. J.
Horstmanshoﬀ 1994 Dit boek bevat
artikelen van diverse historici over ziek zijn,
pijn en genezing in de Griekse en Romeinse
oudheid.
Boek der spiegels E.O. Chirovici 2017-01-17
Het boek dat in enkele uren de wereld
veroverde Op een nacht in 1987 werd de
vooraanstaande hoogleraar Joseph Wieder
op brute wijze vermoord. De zaak werd
nooit opgelost. New York, 25 jaar later.
Literair agent Peter Katz ontvangt enkele
hoofdstukken uit een manuscript met de
titel Boek der spiegels. Het zijn de memoires
van Richard Flynn over diens tijd op
Princeton University. Hierin beschrijft hij zijn
opmerkelijke verstandhouding met Wieder.
Katz is vastbesloten tot op de bodem uit te
zoeken wat er in de nacht van de moord is
voorgevallen. Hij is ervan overtuigd dat het
antwoord zal staan in het ontbrekende deel
van Flynns memoires. Richard Flynn is
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echter ongeneeslijk ziek, en de rest van het
manuscript blijkt onvindbaar. Katz raakt
geobsedeerd door de zaak. Maar hoe dieper
hij in de materie duikt, hoe verder hij
verwijderd lijkt van de oplossing.
Architectura moderna Hendrik de Keyser
1631
Oudheid als ambitie Koen Ottenheym
2017-05-29
De stenen die de huizen bouwen Kate
Tempest 2016-08-15 De debuutroman van
bekroonde dichter en succesvolle rapper
Kate Tempest De jonge Londenaren Becky,
Harry en Leon verlaten de stad in een
vierdehands Ford Cortina met een koﬀer vol
gestolen geld. Pete, Becky’s vriendje, laten
ze ook achter, op de avond van zijn
surpriseparty. In De stenen die de huizen
bouwen laat Kate Tempest je het
hedendaagse leven in rauw Londen
verkennen, bekeken door een haarscherpe
morele microscoop. Ze neemt je mee naar
de huizen en harten van gewone mensen en
hun families en laat je op die manier
momenten van schoonheid, teleurstelling,
ambitie en mislukking zien. En ze laat zien:
goede bedoelingen leiden niet altijd tot
goede beslissingen. Scherp maar nooit
cynisch, en gedreven door empathie en
ethiek roept De stenen die de huizen
bouwen de vraag op hoe we met elkaar
kunnen leven en van elkaar kunnen houden
Over De stenen die de huizen bouwen ‘Een
van de meest briljante Britse talenten.’ The
Guardian ‘Met stuiterend, ritmisch proza
trekt Tempest je diep haar wereld binnen.’
Ronnie Terpstra, boekhandel Van der Velde
‘Ik wilde hier een kritiekloze ode houden aan
Kate Tempest. De 29-jarige rapper, dichter,
toneelschrijver uit Londen is “aanstormend”
– ze won poëzieprijzen en treedt op in
uitverkochte concertzalen – maar in
Nederland is ze nog onbekend bij het grote
publiek.’ Simone van Saarloos, NRC
Handelsblad
Waterstone's Guide to Books 1989
Boomerang Michael Lewis 2012-03-08 Lewis
wil de ziel blootleggen van de ﬁnanciële
crisis en gaat op reis. Hij spreekt met
IJslandse vissers die naïef en zonder
opleiding bankier werden (en nu weer visser
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zijn); hij praat met de Griekse premier over
de onuitroeibare neiging om te frauderen en
te sjoemelen; en hij leert in Ierland waarom
de doorgaans pessimistische Ieren vanaf
2000 enthousiast huizen gingen bouwen
zonder zich af te vragen wie die huizen
moest gaan kopen. Terug in Amerika
beschrijft hij een hilarische en surreële
ﬁetstocht met Arnold Schwarzenegger, die
in hoog tempo over zijn schouder uitlegt
waarom hij de staat Californië met zo'n
grote schuld moest achterlaten. Net als
Geert Mak maakt Lewis in persoonlijke
verhalen de grote lijnen van de (recente)
geschiedenis zichtbaar.
Identiteit en integratie Doris Edel 1993
Het grote boek van foute feiten John
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kunnen doden, het favoriete drankje van
James Bond niet Martini ‘shaken, not stirred’
is en dat katten een val van grote hoogte
eerder overleven dan een van tweehoog?
Dan is dit boek níét voor u. Dagelijks worden
ons vele feiten als de enige en absolute
waarheid gepresenteerd. Wie kritisch blijft
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en die feiten tegen het licht houdt, merkt
dat veel van onze algemene kennis onjuist
is. De BBC wijdde er een hilarische en
razend populaire quiz aan: QI,
gepresenteerd door aartskomiek en
rasintellectueel Stephen Fry. De leukste
instinkers hieruit zijn nu verzameld in Het
grote boek van foute feiten. Tweehonderd
misvattingen, mythes en dwalingen worden
eens en voor altijd rechtgezet.
Petroleum Processing 1950 Beginning
with 1952, one issue each year includes a
directory: 1952-56, Petrochemical directory;
1957, Reﬁnery directory.
De vintagewinkel Stephanie Lehmann
2016-04-04 Amanda Rosenbloom, eigenares
van kledingboetiek Astor Place Vintage,
krijgt van een oude dame een grote kist vol
kleding aangeboden. Een routineklus, zo
lijkt. Tot ze een ingenaaid dagboek vindt dat
het leven onthult van Olive Westcott, een
jonge vrouw die in 1907 vanuit de provincie
naar New York verhuisde en ervan droomde
kledinginkoper bij een groot warenhuis te
worden. Naarmate Amanda meer leest over
Olive, ontdekt ze dat haar leven en dat van
Olive veel meer met elkaar verweven zijn
dan ze had kunnen denken. Met De
vintagewinkel schetst Stephanie Lehmann
een hartverwarmend boek geschreven dat
je laat wegdromen naar het New York van
100 jaar terug, waarin ze een
vooruitstrevende jonge vrouw portretteert,
die tegen de normen en waarden van haar
tijd durfde in te gaan.
Het schouwtoneel der dieren Paul J.
Smith 2006
Moordproﬁel John Sandford 2014-03-25 Het
eerste lichaam is van een jonge vrouw, en
wordt -- vreemd gepositioneerd -- gevonden
aan de oever van een rivier in Minneapolis.
Haar keel is doorgesneden, haar lichaam is
gruwelijk verminkt en het is duidelijk dat de
vrouw ernstig gemarteld is. Davenport weet
dat dit het werk moet zijn van een zwaar
gestoorde dader. Twee weken later wordt
het tweede lichaam gevonden, op een
boerderij tien kilometer verderop. Het
lichaam is op dezelfde manier
gepositioneerd en vertoont dezelfde
verminkingen. Het slachtoﬀer is dit keer
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echter een man, maar er is ogenschijnlijk
geen verband tussen de twee slachtoﬀers.
Het spoor leidt naar een zwaarbewaakte
inrichting voor psychisch gestoorde
misdadigers. Daar ontdekt Davenport dat de
man die er onlangs voorwaardelijk is
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vrijgelaten in alle opzichten voldoet aan het
proﬁel van de moordenaar. Te laat beseft hij
dat hij wordt misleid.
Gewone mensen in de Middeleeuwen René
Ernst Victor Stuip 1987
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