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De mens van morgen Nov 04 2022
Onze oorsprong Sep 02 2022
De geheimen van de Staatsveiligheid / druk 1
Jan 26 2022
Een vrouw op de vlucht voor een bericht
Jan 02 2020 Een vrouw op de vlucht voor een
bericht is een groots verhaal over een vrouw,
haar twee zoons en hun verschillende vaders.
Een roman over vriendschap en
ruimdenkendheid, over een grote liefde en een
versmade liefde, over ouderschap en over je
weg in het leven. Maar het is vooral een
ongeëvenaarde roman over de bijna heldhaftige
inspanning van een moeder om een gezin in
stand te houden in een klein en verscheurd
land. Israël verkeert in staat van alarm. Ofer
heeft net zijn dienstplicht erop zitten, maar
meldt zich vrijwillig voor een militaire actie op
de Westelijke Jordaanoever. Ora, zijn moeder,
vlucht zonder mobieltje en zonder radio het
huis uit om zich niet te kwellen met het
wachten op een slecht bericht. Ze twijfelt er
niet aan dat dit bericht zal komen. Maar door te
weigeren het in ontvangst te nemen, kan ze
misschien de boodschap tegenhouden en haar
zoon redden. Grossmans monumentale roman
wordt nu al beschouwd als een mijlpaal van de
hedendaagse literatuur.
Bèèèh, Groot Dordts Volksverhalenboek / druk
1 Apr 28 2022
Van Groningen tot Oekraïne May 30 2022
De vrouw in ons Oct 03 2022
Hoe onze wereld bedacht werd Jun 30 2022
Transformation Through Destruction Oct
23 2021 Over a 1000 tiny bronze artefacts were
found alongside the remains of a man in a
Dutch barrow that was excavated in laboratory
conditions. The objects had been dismantled
and taken apart, all to be destroyed by fire in
what appears to have been a pars pro toto
burial. In essence, a person and a place were
being transformed through destruction. Based
on the meticulous excavation and a range of
specialist and comprehensive studies of finds, a
prehistoric burial ritual now can be brought to
life in surprising detail. This Iron Age
community used extraordinary objects that find
their closest counterpart in the elite graves of
the Hallstatt culture in Central Europe.
Ondernemen Met Zorg Mar 16 2021
Het platteland in een veranderende wereld
Mar 04 2020
Troostlelie 3 Jun 06 2020 M. Verbeek,
Troostlelie 3, De slaapberen, Maasland 2013,
205 p. Deel 3 van de Troostlelie-serie. Als Larix
ontdekt wie Barrels is, vindt ze via hem een
doorgang naar de Kloof. Onderin de Kloof

gekomen, doet ze een gruwelijke vondst. Toch
gaat ze eerst op zoek naar Gijs, voordat ze haar
ontdekking bekend maakt. Larix leert in de
Kloof meer verlorenen kennen en dat doet haar
beseffen dat het vinden van Gijs en Kamilla
haar einddoel niet kan zijn, en dat ze pas terug
naar huis kunnen als de terreur in De Kloof
bestreden is, door er de slaapberen naar terug
te brengen.
Op zoek naar Ithaka Jan 14 2021 Het
spoorzoeken naar het Homerische eiland Ithaka
heeft vanaf de klassieke oudheid tot vandaag de
dag steeds tot de verbeelding gesproken. Soms
leverde het een heftig debat op over de
aanwijzingen die er in de tekst van Homerus en
in het landschap zelf te vinden zijn. Velen
hebben zowel teksten als aarde omgewoeld om
te zoeken naar tot dusver verborgen
aanwijzingen die ons - in het voetspoor van
Odysseus - naar Ithaka kunnen brengen. In
navolging van al die klassieke voorgangers
zoekt ook Cees Goekoop in de originele tekst
van de Odyssee naar zulke vingerwijzingen die
hem naar het gezochte (ei-)land kunnen
brengen. Het bijzondere aan deze avontuurlijke
zoektocht naar Ithaka is de combinatie van
'lezen en zeilen'. De Odyssee is ook een verhaal
over de zeilvaart; dat is de sleutel van het
raadsel welk Ionisch eiland nu het ware Ithaka
is. Met de Odyssee in de hand zeilde Goekoop
de Homerische held na en dat bracht hem op
het spoor van een opmerkelijke oplossing van
het nog immer voortdurende raadsel Ithaka.
Niet alleen classici, gymnasiasten en andere
ingewijden in de klassieke oudheid, maar ook
overige lezers en toeristen met belangstelling
voor de mythologische wereld van het oude
Griekenland zullen Goekoops tocht geboeid
kunnen volgen. Adriaan van Dis in 1990: het
boek leest als een detective www.boek.nl/ithaka
Speurtocht naar een onbekende Nov 23
2021 Studie over de Nederlandse schrijfster
(1905-1960) en haar werk.
A/S/L Feb 12 2021
Total performance scorecard Nov 11 2020
Voor NICs gaat de zon op Aug 01 2022
De speurtocht van Dribbel Jul 28 2019
Schooling and the Making of Citizens in the
Long Nineteenth Century Apr 16 2021 This
book is a comparative history that explores the
social, cultural, and political formation of the
modern nation through the construction of
public schooling. It asks how modern school
systems arose in a variety of different republics
and non-republics across four continents during
the period from the late eighteenth century to
the early twentieth century. The authors begin
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with the republican preoccupation with civic
virtue – the need to overcome self-interest in
order to take up the common interest – which
requires a form of education that can produce
individuals who are capable of self-guided
rational action for the public good. They then
ask how these educational preoccupations led
to the emergence of modern school systems in
a disparate array of national contexts, even
those that were not republican. By examining
historical changes in republicanism across time
and space, the authors explore central
epistemologies that connect the modern
individual to community and citizenship
through the medium of schooling. Ideas of the
individual were reformulated in the nineteenth
century in reaction to new ideas about justice,
social order, and progress, and the organization
and pedagogy of the school turned these
changes into a way to transform the self into
the citizen.
Troostlelie Jul 08 2020 M.Verbeek, Troostlelie
2, De Kloof van Gruw, Maasland 2013 De Kloof
van Gruw Deel 2 van de Troostlelie-serie. Gijs
en Kamilla zitten gevangen in De Kloof van
Gruw. Samen proberen ze zich staande te
houden in die kille, wrede wereld. Larix is
vastbesloten om van buitenaf een doorgang
naar Gijs en Kamilla te vinden om ze te
bevrijden, ook al zegt iedereen haar dat dat
onmogelijk is. Ze reist door lugubere streken,
leert vreemde wezens kennen en juist als het
hopeloos dreigt te worden, komt er een bericht
binnen van Tiligue... DE TROOSTLELIE-SERIE
1 - De geheimzinnige jas 2 - De Kloof van Gruw
3 - De slaapberen 4 - Opgejaagd 5 - Jellostar en
de vuurtoren (2014)
Adel en heraldiek in de Nederlanden Sep 29
2019 "Adel en heraldiek zijn vanaf de
verschijning van de eerste wapens nauw met
elkaar verbonden. De heraldische vormentaal
werd al snel geadopteerd door burgers en
steden, maar in de beleving van velen hebben
wapens nog altijd een adellijk karakter. Voor
edelen was de heraldiek het middel bij uitstek
om hun identiteit te uiten. In de vroege tijd is
het een van de weinige bronnen die inzicht
bieden in het adellijke zelfbeeld. In deze bundel
wordt voor het eerst in Nederland aandacht
besteed aan de vele facetten van de symbiose
van adel en heraldiek door de eeuwen heen."-Provided by publisher.
Arendsoog en de Mississippi-Duivels Feb 01
2020 Arendsoog en Witte Veder duiken op in
een plaatsje dat Shipston heet. Iedereen is
opgewonden door de komst van het bekende
tweetal. De avond van hun aankomst wordt er
ingebroken in de bank. Iedereen denkt dat
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Arendsoog en Witte Veder hier wel raad mee
weten... Maar waarom gebruiken ze zo'n
vreemde methode bij dit onderzoek? En
waarom zijn zij de avond van de overval uit hun
kamer weggeslopen? Zijn Arendsoog en Witte
Veder op het "slechte pad"? Pas echt
interessant wordt het als blijkt dat Arendsoog
en Witte Veder gewoon op de S-Ranch waren
toen de bank beroofd werd. Wie zijn de cowboy
en de Indiaan die zich als hun voordoen? Onze
vrienden gaan naar Shipston toe, want wie hun
goede naam in gevaar brengt, doet dat niet
ongestraft. Maar... ze hadden vast nooit
gedacht wat voor een avontuur daar uit zou
voortkomen!!! Je leest het allemaal in deze
spannende Arendsoog!
De V van Venus Apr 04 2020 De auteur Venus
van Oosten is van de ene op de andere dag
spoorloos verdwenen. Ze laat haar echtgenoot,
die ernstig ziek is, vertwijfeld achter. Noch hij,
noch hun zoon heeft enig idee waar Venus, die
niets meer van zich laat horen, uithangt. Wat
bezielt haar om op zo'n moeilijk moment te
verdwijnen? Het enige wat ze heeft
achtergelaten is een nalatenschap op schrift. In
haar werkkamer liggen, in volstrekte
ordeloosheid, overal paperassen. De harde
schijf van haar computer bevat een chaos aan
bestanden. Geen tekst is afgerond, elke
logische samenhang ontbreekt. Venus' uitgever
krijgt de zware taak om met alles wat in haar
werkkamer te vinden is een boek samen te
stellen. Venus van Oosten lijkt een
inventarisatie gemaakt te hebben van alles wat
ze in haar leven is kwijtgeraakt. Langzaam aan
wordt duidelijk dat wat liefdeloosheid leek, een
ultieme uiting van onvoorwaardelijke liefde zou
kunnen zijn.
Op zoek naar de missing link May 06 2020
Dit boek beschrijft de vondst en analyse van
een vrijwel compleet skelet van Homo erectus,
een vroege voorouder van de mens. Na
jarenlange analyse zijn de auteurs in staat een
verrassend aantal aspecten van het leven van
de 'Nariotokome Jongen' te reconstrueren.
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User Behavior and Technology Development
Dec 13 2020 Environmental policy has long
been determined by a dichotomy between
technology and behavior. This book explores
the relationships between technology and
behavior from an interdisciplinary perspective.
It is the first volume that aims to create a
conceptual basis for analyzing interactions
between technology and behavior, and to
provide insights that are relevant to technology
design and environmental policy.
Humane genetica en samenleving:
Bouwstenen voor een ander debat Aug 28
2019 Praktische implicaties van ontwikkelingen
op het gebied van de humane genetica.
Waar is Hitler? De valse speurtocht naar een
verdwenen Führer Aug 21 2021
Local Identities Sep 21 2021 Gerritsen's study
investigates how small groups of
people—households, or local
communities—constitute and represent their
social identity by shaping the landscape around
them. Examining things like house building and
habitation, cremation and burial, and farming
and ritual practice, Gerritsen develops a new
theoretical and empirical perspective on the
practices that create collective senses of
identity and belonging. An explicitly diachronic
approach reveals processes of cultural and
social change that have previously gone
unnoticed, providing a basis for a much more
dynamic history of the late prehistoric
inhabitants of this region.
Ik moest van Pilatus achter Jezus aan Oct
30 2019 Onderzoek naar de historische Jezus
door middel van een dagboek van een fictieve
tijdgenoot.
Science & Technology in Scenarios Sep 09
2020
Speurtocht naar de (auto)biografie Mar 28
2022
Jesus, Paul, and Early Christianity Jun 18
2021 This collection of essays by leading
experts in New Testament scholarship
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addresses core themes in the study of early
Christianity. The topics addressed include textcritical issues relating to the New Testament,
the historical situation in which the earliest
Christian documents were composed, early
Christian rituals, historical questions
concerning Jesus and Paul, and the origin and
development of important theological ideas in
the early Church. This volume is dedicated to
Henk Jan de Jonge (Emeritus Professor in the
New Testament, Leiden University) in honour of
his important contributions to the field of New
Testament Studies.
Fantasia II Jul 20 2021 Samen met 'De Fantasia
Club' gaat Geronimo Stilton (ik-figuur) op zoek
naar het Hart van Geluk voor de feeënkoningin.
De groep voert verschillende opdrachten uit en
reist door vele landen.
Wie doof is kan niet zingen Dec 01 2019
Verguisd en vergeten (3 vols.) May 18 2021 Tan
Malaka's levensloop is vaak in mysterie gehuld.
In dit boek wordt dit grotendeels ontrafeld,
zoals ook waar en door wie hij om het leven
werd gebracht. Zijn prominente rol tijdens de
Indonesische Revolutie—actief en als
symbool—maken het noodzakelijk uitgebreid de
politieke verwikkelingen in de Republik en in de
verdeelde linkse beweging te beschrijven. In
vele opzichten worden over doorslaggevende
gebeurtenissen in de Revolutie nieuwe
gegevens en visies verschaft.
Rand Oct 11 2020 Een moordenaar, politie,
journalisten en publiek raken allen verwikkeld
in een speurtocht naar een diepere samenhang
in de wereld.
De stad is een gesprek Jun 26 2019
The Surprise of Burning Feb 24 2022 Een
oorlogsfotograaf is zijn hele leven al op zoek
naar zijn vader, hetgeen tevens een speurtocht
naar zichzelf inhoudt.
De evolutie van de mens Dec 25 2021
Speurtocht naar de Ark van Noach Aug 09
2020 Verslag van een aantal expedities naar en
speculaties over de eventuele restanten van de
Ark van Noach.
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