Quiz Bee Questions And Answers Dekdek
Eventually, you will certainly discover a supplementary experience and execution by spending more cash. yet when? attain you endure that you require to get those
all needs later having significantly cash? Why dont you attempt to get something basic in the beginning? Thats something that will lead you to understand even
more with reference to the globe, experience, some places, later history, amusement, and a lot more?
It is your completely own become old to accomplish reviewing habit. among guides you could enjoy now is Quiz Bee Questions And Answers Dekdek below.
ongekende naoorlogse groei die ons leven op alle fronten heeft veranderd. De
wekelijkse teil werd een dagelijkse douche, het papieren loonzakje een digitale
bankrekening en de boterham met tevredenheid een broodje gezond. Vertrouwde
beroepen verdwenen, nieuwe deden hun intrede. Wie had er in de jaren vijftig al
gehoord van mondhygi niste of activiteitenbegeleider? Gouden jaren staat vol
met herkenbare anekdotes, scherpe observaties en schitterende foto s. Het laat
zien hoe compleet anders ons leven er een halve eeuw geleden uitzag en dat we rijker
zijn geworden dan we ooit voor mogelijk hadden gehouden.
Vuurwerk Ian Rankin 2021-11-10 Wie vroeger in Mary King's Close stierf, had de
pest. Maar nu is er iemand gemarteld en vermoord. Inspecteur Rebus ziet een Ierse
connectie, maar zijn meerderen willen daar niet aan. Het beroemde festival trekt
drommen toeristen en terreurdaden zijn dus een schrikbeeld voor het stadsbestuur.
Maar het kan altijd erger, concludeert Rebus als het schachtoffer ge dentificeerd
wordt. Hij is de zoon van een notoire gangster, die eigen idee n heeft over wraak.
'Big Ger' Gafferty mag dan achter tralies zitten, zijn macht en meedogenloosheid
zijn nog even groot als v
r zijn arrestatie door John Rebus.
Eindspel Tom Clancy 2017-03-17 Eindspel is het nieuwste boek van de
Amerikaanse topauteur Tom Clancy, bekend van De jacht op de Red October en
Golf van ontzetting. Na een vernietigende nucleaire confrontatie in het MiddenOosten, staan Amerika en Rusland lijnrecht tegenover elkaar in hun honger naar
werelddominantie. Terwijl JFS-piloot majoor Stephanie Halverson op een
verkenningsexpeditie in Rusland een revolutionair nieuw radarsysteem test, wordt
ze uit de lucht geschoten. In de jungle van Ecuador is de keiharde marinier Mikhail
“Lex” Alexandrov een gezochte terrorist op het spoor als hij plotseling een
internationale samenzwering ontdekt die hem en zijn team midden in de strijd werpt.
Op een eiland voor de kust van Japan, wordt een Russische ex-spion door haar
oude kameraden opgejaagd. Haar enige hoop op overleven is overlopen naar het
Westen. Zo raakt ieder van hen betrokken bij het complot van een groepering die

Duurzaam projectmanagement Gilbert Silvius 1970-01-01 Duurzaamheid en
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zijn niet meer weg te denken
thema s in de huidige maatschappij.Dit boek gaat over duurzaamheid in het managen
van projecten. Oftewel: niet alleen groene projecten, maar het beschouwen van
duurzaamheid in het managen van alle mogelijke projecten. Dat vereist duurzaam
denken, maar vooral duurzaam doen. Het gaat ook over de projectmanager die een
balans moet zien te vinden tussen wat mensen willen en kunnen, wat de aarde
beschikbaar stelt en wat financieel rendabel is. Duurzaam projectmanagement is in
feite MVO in de praktijk.De link tussen duurzaamheid en projecten is niet nieuw.
Maar het accent in deze relatie is de laatste jaren veranderd. Duurzaamheid in
projecten ging aanvankelijk over de continu teit van het resultaat. Met name in
ontwikkelingsprojecten heeft de zorg voor de continu teit van het
projectresultaat geleid tot studies en publicaties die duurzaamheid (in het Engels
sustainability ) koppelen aan projectmanagement-processen. Het inzicht dat
duurzaamheid draait om verandering, heeft echter geleid tot een vernieuwde
aandacht voor duurzaamheid in projectmanagement.In dit boek geven de auteurs
handen en voeten aan duurzaam projectmanagement. Met concrete toepassing in de
projectmanagementprocessen op basis van de methode PRINCE2 (en uiteraard veel
breder toepasbaar). Met aandacht voor de weerbarstigheid van verandering,
handzame tools en technieken. en praktische voorbeelden. Maar vooral ook voor
de competenties die het vraagt van de projectmanager. Want het succes van
projecten hangt af van mensen, niet van processen en procedures. Een bruikbaar
boek dus!
Het Koningshuis van de Scotch Penelope Sky 2018-06-28
Gouden jaren Annegreet van Bergen 2014-09-08 `In 1952 deelde ik een stofzuiger
met mijn schoonmoeder. `In 1961 zond de televisie 24 uur uit per week. `In 1965
moesten we naar de buren om te bellen. Gouden jaren vertelt het verhaal van de
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The New Routledge Dutch Dictionary N. E. Osselton 2003 This accessible and
up-to-date dictionary is suitable for learners of Dutch at all levels. The
50,000 entries include: *pronunciation guidance *contextual information
*Flemish words *colloquial and idiomatic language *political and economic
institutions. The dictionary also includes *Advice on finding entries *List of
irregular verbs.
Fa adeEsther Verhoef 2022-05-09 Roman
Baan drie: Alex Archer Tessa Duder 1992 De 15-jarige Alex is een van de
favoriete zwemsters voor de nationale kampioenschappen in Nieuw-Zeeland.
Angststoornissen En Hypochondrie P. M. G. Emmelkamp 2009-09
Angststoornissen en hypochondrie is een actueel overzichtswerk, waarin op
praktische wijze inzicht gegeven wordt in de classificatie (volgens de DSM-IV-TRcriteria), diagnostiek, etiologie en behandeling van angststoornissen en
hypochondrie.Bij de behandeling van deze stoornissen wordt, naast een bespreking
van farmacotherapie, met name aandacht besteed aan recente ontwikkelingen in de
cognitieve therapie en gedragstherapie. Er zijn door de jaren heen vorderingen
gemaakt op het gebied van research die implicaties hebben voor de diagnostiek en
behandeling van deze stoornissen.Angststoornissen en hypochondrie gaat
uitvoerig in op de problemen die zich bij het uitvoeren van de behandeling kunnen
voordoen. Bovendien wordt in heldere taal een genuanceerd beeld van de huidige
stand van zaken in onderzoek en theorievorming weergegeven.Het boek is voorzien
van gevalsbeschrijvingen. De hoofdstukken over behandeling gaan met name uit van
(cognitieve) gedragstherapeutische principes vanwege de belangrijke resultaten die
daarmee geboekt zijn in de behandeling van angststoornissen en hypochondrie.
Daarnaast wordt per stoornis steeds een overzicht geboden van recent onderzoek
naar de behandeling met psychofarmaca.Angststoornissen en hypochondrie is een
geheel herziene en geactualiseerde druk van het boek Angst, fobie n en dwang.
Angststoornissen en hypochondrie is bedoeld voor psychologen, psychiaters,
huisartsen, maatschappelijk werkenden en opleidingen voor deze beroepen.
Beter wordt het niet Caroline de Gruyter 2021-03-02 Europeanen klagen graag
dat de Europese Unie zo verdeeld is, zo traag en zo zwak. Maar geloof het of niet,
het Habsburgse Rijk was net zo. Tijdrekken, conflicten vermijden, permanent
hervormen en lelijke compromissen sluiten waren hoekstenen van het Habsburgse
bestuur. Met fortwursteln, doormodderen, gaven de keizers vele volkeren, talen
en culturen een dak boven het hoofd – en dat maar liefst zeshonderd jaar lang.
Daar kan de EU, die al even multinationaal is, nog iets van leren. Kan het zijn dat
de grootste Europese zwaktes tegelijkertijd een kracht zijn? En dat Europa per
definitie alles half doet, en nooit af is?
De Wetenschap Van Overvloed Wallace Wattles 2019-02-06 The Science of
Getting Rich' heb ik niet vertaald met 'De Wetenschap van het Rijk Worden' omdat

niet verslagen blijkt, maar met dodelijke kracht weer toeslaat. De Amerikaan Tom
Clancy is een van de succesvolste thrillerschrijvers aller tijden. Met bestsellers
als De jacht op de Red October en Golf van ontzetting behaalde hij internationale
roem. Clancy overleed in 2013 na een kort ziekbed, op 66-jarige leeftijd. Coauteur
Peter Telep schreef eerder Zwarte lijst en Strijdpunt naar een idee van Clancy.
‘Niemand geeft zo’n volledig beeld van moderne oorlogsvoering.’ The Sunday Times
‘Bloedstollende actie... vermakelijk en voortreffelijk actueel... Clancy heerst nog
altijd.’ The Washington Post
Zeil 25 en andere verhalen 2020-02-15 Deze verhalenbundel bevat naast de
novelle Parapsyche (1958) waarin Vance door een wetenschappelijke bril naar
paranormale fenomenen kijkt, een dozijn vooral vroege Vance-verhalen uit de
periode van 1946 tot 1962. Enkele hoogtepunten: Recht vooruit - Er wordt een
ambitieuze expeditie op het getouw gezet om rond het hele heelal te reizen. De
theorie zegt immers dat als men maar lang genoeg een exacte koers aanhoudt, men
uiteindelijk weer op de plaats van vertrek zal aankomen... Maar is er wel met alle
kosmologische effecten rekening gehouden? De Pottenbakkers van Firsk - Op de
planeet Firsk vereeuwigen de Pottenbakkers de zielen van hun overledenen in het
lichtende glazuur van aardewerk dat in het vuur van de lokale vulkaan wordt
gebakken. De kalk voor het glazuur wordt gewonnen uit de beenderen van de doden.
Maar wanneer er niet voldoende natuurlijke sterfgevallen zijn, sommeren de
Pottenbakkers weleens wat levenden om hun voorraad beenderkalk op peil te
houden... Zeil 25 - Alvorens af te studeren aan de ruimtevaartacademie, moeten
acht cadetten een proeve van bekwaamheid afleggen door een tocht te maken met
een stokoud zonnezeil. Hun instructeur is de tirannieke oude Henry Belt die het
ogenschijnlijk niet kan verdommen of het schip en haar bemanning wel heelhuids naar
de Aarde terugkeren... Inhoud: Zwart stof Recht vooruit De betoverde prinses De
Pottenbakkers van Firsk De bezoekers De planeetmachine Dover Spargills grandioze
gaffe Sabotage op de zwavelplaneet Joe Driebeen Vierhonderd spreeuwen Sjambak
Parapsyche Zeil 25 Zeil 25 en andere verhalen is deel 6 van Het Verzameld Werk
van Jack Vance, uitgegeven door Spatterlight. Omslagillustratie: Howard
Kistler. Negen verhalen (in vertalingen van Annemarie van Ewyck, Jaime Martijn,
Ruud Bal en Venugopalan Ittekot) verschenen eerder bij Meulenhoff. De bezoekers is
een nieuwe vertaling door Pon Ruiter van het eerder door Elvin Post met dezelfde
titel voor Meulenhoff vertaalde "The Visitors". Vierhonderd spreeuwen is een
nieuwe vertaling door Pon Ruiter van het eerder door Elvin Post als Vierhonderd
merels voor Meulenhoff vertaalde "Four Hundred Blackbirds". Sjambak en Joe
Driebeen zijn twee door Zeno ter Brughe herziene vertalingen. Joe Driebeen verscheen
eerder als Joop Driebeen. De bundel bevat tevens twee nog niet eerder in het
Nederlands verschenen verhalen, vertaald door Pon Ruiter: Zwart stof en Dover
Spargills grandioze gaffe.
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rijkdom en rijk worden in onze tijd een andere gevoelswaarde hebben gekregen dan in
1910, toen de grote economische groei nog moest doorbreken. Dit boek gaat over
waardecreatie in alle gebieden van het leven en niet over de competitiegeest, die nu
voor velen onlosmakelijk verbonden is met rijkdom. Daarom heb ik gekozen voor 'De
Wetenschap van Overvloed' omdat dit de oorspronkelijke gevoelswaarde goed
benadert.Gerard Meerstadt
Het boek met alle antwoorden - mini / druk 30 Carol Bolt 2012-02
Spraakleer der Maleische taal D. Gerth van Wijk 1893
Het motel Dean R. Koontz 2013-03-25 Odd Thomas is een gewone jongen met een
bijzondere gave: hij kan de doden zien en begrijpt wat ze zeggen. Harmony Corner is
een truckstop aan de Pacific Coast Highway. Naast een tankstation is er ook een
motel en een restaurant. Als Odd Thomas besluit er te overnachten ontdekt hij
dat er meer verborgen wordt gehouden dan je op het eerste gezicht zou denken. Als
je er eenmaal bent neergestreken, is het bijna onmogelijk om weer weg te komen. Over
de Odd Thomas-serie: `Als Stephen King The Rolling Stones is onder de auteurs,
dan is Dean Koontz The Beatles. Playboy `Dean Koontz schrijft over memorabele
personages, omdat hij angstaanjagende spanning combineert met spiritualiteit en
humor. Crimezone.nl `Niet alleen spannend, maar ook humoristisch. Sp!ts
De mooiste vinexwandelingen Paul Kurstjens 2016-10-26
De boot en het meisje Jonathan van het Reve 2009-10-31 Leo heft een boot
gekocht, een boot om op te wonen. Nu moet hij hem van Lauwersoog naar
Amsterdam varen. Het is een vrij grote boot, dus het zou handig zijn al ser een paar
vrienden meegingen om te helpen. Maar wie? Rosa is de enige met wie Leo he teen paar
dagen op een schip zou kunnen uithouden; verder kent hij alleen maar saaie, dome en
enge mensen, voornamelijk geschikt om door Rosa en hem te worden bespot. Maar al
ser verder niemand meegaat, is het schip dan niet onderbemand? En wil Rosa eigenlijk
wel mee? De boot en het meisje is een opgewekte novella over de aanloop naar een
wanhoopsdaad. Jonathan van het Reve (1983) heft in Amsterdam het gymnasium
doorlopen en daarna enige tijd gestudeerd. Hij werkt nu als kok. De boot en het
meisje is zijn debuut.
General Catalogue of Printed Books to 1955 British Museum. Dept. of Printed
Books 1967
Slecht Jan Simoen 2009-10-31 Op het politiebureau zit een jongen van zestien
nagelbijtend te wachten op de inspecteur die hem komt ondervragen. Hij heeft niets
gedaan. Niets ergs in elk geval. Dat voorval met Elke? Daar heeft ze zelf om
gevraagd. Of niet? Ok , toegegeven, misschien is Nathan wel een etter. Af en toe.
Maar slecht? Nee, cht slecht is hij niet.
Familiegeheimen Astrid Holleeder 2020-07-09 Familiegeheimen - het slot van een
trilogie, samen met Judas en Dagboek van een getuige - is een pleidooi voor een
bestaan dat niet bepaald wordt door anderen. Een leven waarin Astrid Holleeder
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het heft in eigen hand neemt, en kiest voor de liefde en niet voor de haat. In
Familiegeheimen vertelt Astrid Holleeder openhartig en meeslepend over het leven
dat zij en de andere leden van de familie - moeder Stien, dochter Miljuschka, zus
Sonja en haar kinderen Richie en Francis - leiden, voor en tijdens het proces tegen
Willem Holleeder. Maar vooral is er ruimte om na te denken over een leven daarna.
Hoe neem je afscheid van een gezinslid? Hoe leef je met gevoelens van schuld, angst
en verraad; hoe verhoud je je in een nieuwe gezinsformatie tot elkaar en tot de
buitenwereld, en hoe kijk je naar de toekomst? In gesprekken met haar therapeute
geeft Astrid Holleeder volledige openheid over haar diepste zielenroerselen, en zijn
we getuige van de hernieuwde band met haar dochter Miljuschka, over wie ze nog
niet eerder schreef. 'Wat ga je nu doen?'rbr 'Even naar Mil. Ik moet haar een vraag
stellen, die ik haar nog niet heb durven stellen. En dan kan ik verder met mijn leven.'
Waddeneilanden Heike V ller 2005
Terug naar het grote huis Harriet Evans 2016-04-04 Als Martha, moeder van
drie volwassen kinderen, op een avond de uitnodigingen voor haar tachtigste
verjaardag begint te schijven, weet ze dat haar plan om eindelijk haar grote geheim
te onthullen haar familie tot op het bot zal schokken. Vijftig jaar lang hebben zij
en haar echtgenoot David samen een perfect bestaan opgebouwd, voor henzelf en
hun gezin. Maar niemand weet welk offer ze daarvoor hebben moeten brengen. Nu kan
Martha niet langer leven met de leugen. De hele familie komt bij elkaar in
Winterfold, hun prachtige oude landhuis op het Engelse platteland: Bill, de arts;
Florence, de excentrieke academica; en Daisy, het kind dat altijd anders was dan de
rest. Ze nemen hun eigen gezinnen en geliefden mee voor wat een groots feest moet
worden. Wat zal er gebeuren als Martha eindelijk de waarheid onthult?
Stenen eten Koen Caris 2021-07-01 Een beklemmend debuut over hoe verdriet en
verveling een groep jongeren kunnen laten ontsporen. Waarom kunnen mensen met
dezelfde pijn elkaar niet altijd goed helpen? In ‘Stenen eten’ van Koen Caris wordt
het dorp van de 17-jarige Ben opgeschrikt door een reeks zelfmoorden onder de
jongeren. Drie jaar eerder maakte zijn oudere zus een einde aan haar leven. De
zelfmoorden blazen het smeulende verdriet van Ben opnieuw aan en zetten hem in het
middelpunt van een mysterie waarmee hij niets te maken wil hebben. Tijdens een
hittegolf die de dorpsgenoten van binnenuit droogkookt, wordt Ben gedwongen om
zijn gevoelens van schuld en schaamte omtrent de dood van zijn zus onder ogen te
zien. ‘Stenen eten’ is een beklemmende roman over hoe verdriet en verveling een groep
jongeren kunnen laten ontsporen. En over waarom mensen met dezelfde pijn elkaar
niet altijd goed kunnen helpen.
Strafkind Wieke Hart 2020 'Ze drukt het pakketje een moment stevig tegen zich
aan en licht de putdeksel op. "Dag dappere Gaby," fluistert ze en drukt een kus op
de juten zak. Met een plof valt de last op de bodem van de put.' Wieke Hart schreef
het ontroerende verhaal Strafkind naar aanleiding van een bericht over de
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ontdekking van honderden babylijkjes in een klooster in Ierland. In de opvanghuizen
van een vergelijkbare kloosterorde in Nederland zaten duizenden meisjes opgesloten.
Ze verrichtten dwangarbeid in wasserijen en naaiateliers. Voor het eerst vertellen
deze slachtoffers de schrijnende verhalen die ze zelfs aan hun eigen kinderen niet
durfden te vertellen. Ze mochten als jonge meisjes vrijwel nooit met elkaar praten
en kregen voor zowat alles straf. Ze werden gedrogeerd, vaak dagenlang in het
donker opgesloten en moesten hun eigen braaksel opeten. Bron: Flaptekst,
uitgeversinformatie.
Als van jou houden verkeerd E. L. Todd 2020-07-09 Cayson en Skye genieten van
hun geluk tijdens de wintermaanden. Ze slapen elke nacht samen in hetzelfde bed. En
ze brengen elk moment van de dag met elkaar door. Maar hun fysieke relatie neemt
maar geen hoge vlucht. Skye realiseert zich dat ze bang is om echt intiem te
worden, omdat ze beseft dat ze nooit weer gewoon vrienden kunnen worden als hun
relatie niets zou worden. Wanneer ze dit aan Cayson bekent, leidt zijn reactie tot
een kantelmoment. Slade geniet meer dan goed voor hem is van zijn leven als
vrijgezel. Hij vindt het heerlijk om elke avond uit te gaan met een ander meisje en
houdt van zijn vrijheid. Maar als Trinity een stomme beslissing neemt en daardoor
zichzelf in een gevaarlijke situatie brengt, laat hij alles zomaar vallen om haar te
helpen. Zijn hulp wordt echter niet gewaardeerd. Slade en Trinity vechten een ware
veldslag uit, en vol verachting wenst hij dat ze gewoon zou verdwijnen. Maar
wanneer het op een avond van te veel bier en whisky tussen hen escaleert, gebeurt
het onverwachte. Een nacht van dronken seks tegen de muur van zijn
appartementsgebouw bevredigt hen allebei meer dan ooit. Maar wat zal dit voor
hun onderlinge relatie betekenen?
Ben jij slim genoeg om voor Google te werken? William Poundstone 2012-06-06
o Je krimpt tot een grootte van een dubbeltje en wordt in een blender gegooid. De
blender zal binnen een minuut worden aangezet. Wat doet je? o Je zet een glas met
water op een grammofoon en geleidelijk begint die steeds sneller te draaien. Wat
gebeurt er als eerst: het glas glijdt ervan af, het glas valt om of het water
valt eruit? o Je krijgt een blok kaas en een mes. Hoeveel keer moet je de kaas snijden,
zodat je 27 kleine, gelijke blokjes hebt? o Hoeveel hele getallen tussen de 1 en
1.000 bevatten een 3? o Op een verlaten snelweg is de kans dat er een auto
langskomt binnen 30 minuten 95%. Hoe hoog is de kans dat er een auto langskomt
binnen 10 minuten? o Leg aan je neefje van acht jaar uit wat een database is en
gebruik hiervoor 3 zinnen. Dit zijn vragen die je gesteld kunnen worden als je bij
Google - of een willekeurig ander bedrijf in de dotcom economy - solliciteert. Ben jij
slim genoeg om bij Google te werken? loodst je langs verrassende antwoorden op
tientallen van de meest uitdagende vragen die op je afgevuurd kunnen worden
tijdens een sollicitatiegesprek.
De solist Rob Waumans 2019-01-15 ‘De solist’ van Rob Waumans is het op
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ware feiten gebaseerde verhaal van een radeloze en wellicht redeloze zoektocht.
Nadat de Russen Berlijn hebben ingenomen, keert de joodse musicus Valentin
Grossman na jarenlange onderduik terug naar huis. Zijn geliefde Elise is tijdens de
zware bombardementen van april in verwarde toestand gevlucht en spoorloos
verdwenen. Tegen het decor van een kapotgeschoten stad waarin de Russen het
voor het zeggen hebben, gaat hij naar haar op zoek. Al snel beseft hij dat er maar
n manier is om haar te vinden: via hetzelfde pad dat hen bij elkaar bracht, de
muziek. In een wereld waar niemand veilig is en geweld regeert, probeert hij het
onmogelijke: de Berliner Philharmoniker samenbrengen en een concert geven in de
ru nes van een stad die zichzelf sneller bijeenraapt dan voor mogelijk werd
gehouden.
Orensnijder tulpensnijder Paul Rodenko 1975
Nynke Pieter Verhoeff 2001
Luilebol! Hans Heestermans 1989 Thematisch geordende lijst van scheldwoorden
met verklaring.
Recepteerkunde Yvonne Bouwman-Boer 2010-01-18 Recepteerkunde is compleet
vernieuwd en helemaal bij de tijd. Van een vraag van de arts tot quality by
design, van mortier tot autoclaaf, van ingangs-tot eindcontrole, van recept
tot productdossier, van apotheek tot thuiszorg, het komt allemaal aan de orde.
Zowel voor de specialist als voor de generalist is Recepteerkunde
onmisbaar.Voor de apotheek was de kleinschalige bereiding vanouds de core
business, tot steeds meer apotheken de bereiding gingen uitbesteden. Het klassieke
bereiden uit grondstoffen is een specialisme geworden. Maar elke apotheek heeft te
maken met productzorg: beschikbaarheid. Bewaren en bewerken van
handelspreparaten. Ook voor toediening gereed maken (VTGM) gebeurt in elke
apotheek, elke dag, met toewijding en kennis van zaken.Recepteerkunde is een
naslagwerk voor iedereen die betrokken is bij de bereiding en aflevering van
geneesmiddelen: openbare apothekers, ziekenhuisapothekers, industrieapothekers en
apothekersassistenten. Tevens is het een leerboek voor studenten farmacie. Wie
zelf bereidt uit grondstoffen op kleine of grote schaal, of handelspreparaten
aanpast, kan niet zonder Recepteerkunde, maar ook zij die bereidingen van anderen
afleveren op preparaten voor toediening gereed maken, vinden er noodzakelijke
informatie.
The New York Times Page One, 1851-2004 2004
Witte liefde Wanda Reisel 2004 Op Curacao in de jaren vijftig voelt een
getrouwde vrouw een onmogelijke liefde voor een andere man.
Dat nooit meer Chris van der Heijden 2011-12-09 Hoewel het meer dan 65 jaar
geleden is dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog, speelt die nog
steeds een onuitwisbare rol in ons nationaal bewustzijn. Met Dat nooit meer
schreef Chris van der Heijden een cultuurgeschiedenis van Nederland met als
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centrale vraagstuk de verwerking van de Tweede Wereldoorlog. In dit
omvangrijke boek staan voor het eerst alle grote verhalen op een rij: het verhaal
van het aanvankelijke optimisme, de teleurstelling van Wilhelmina, het gevecht
van de kranten om papier en prestige, de grote naoorlogse affaires (Weinreb,
Menten, Aantjes), de tweedeling tussen goed en 'fout', tot de rol van de Shoah en
het verhaal van Anne Frank. Met Grijs verleden was Van der Heijden al
verantwoordelijk voor een van de belangrijkste veranderingen in het denken over de
oorlog, dit boek is het logische en omvattende vervolg ervan. 'Grijs Verleden is
zonder twijfel een van de belangrijkste boeken over Nederland en de Tweede
Wereldoorlog van de laatste jaren.' - HANS BLOM 'Van der Heijden weet
ontzaglijk veel van de periode, en hij vertelt in Zwarte renaissance graag en
meeslepend.' - JAN BLOKKER
Zoektocht in Katoren / druk 1 Jan Terlouw 2007 De 16-jarige geitenhoeder Koss
leert een oude vrouw kennen. Lang geleden werd haar zoontje ontvoerd. Na de
dood van deze vrouw gaat Koss naar hem op zoek. Tijdens zijn zoektocht door
Katoren ontdekt hij veel misstanden. Vanaf ca. 13 jaar.
Gronings goud Wendelmoet Boersema 2021-03-25 In Gronings goud volgen we
Wendelmoet Boersema op haar tocht langs Groningse akkers en Siberische
gasvelden. Aan de hand van bronnen en interviews vertelt ze het verhaal van het
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Hollandse aardgas. Gronings goud van Wendelmoet Boersema vertelt het
onbekende verhaal van het Groningse gas, de Russen en geopolitiek. In Gronings
goud reconstrueert Wendelmoet Boersema de geschiedenis achter de barsten en de
breuken waaronder haar geboorteprovincie Groningen zo te lijden heeft. Waarom
kost het de politiek zoveel moeite afscheid te nemen van het gas? Wat heeft het
gas uit Slochteren ons gebracht? Welke macht verschafte het gas ons op het
internationale toneel? En hoe groeide Groningen uit tot de spil in onze relatie met
Rusland? We volgen de auteur op haar fascinerende tocht langs Groningse akkers
en Siberische gasvelden, van Gasunie tot Gazprom. Aan de hand van originele
bronnen en interviews brengt Gronings goud een palet aan verhalen, van de Texaan
die Nederland op gas liet koken en de Groningse boer die met graafmachines heel
Nederland voorzag van leidingen, tot het verdriet in de Groningse huiskamers en de
ingrijpende besluiten van machthebbers in internationale boardrooms. Gronings
goud is het tragische verhaal van het Hollandse aardgas dat langzaam zijn glans
verloor.
Landgenooten! 1815
Vechten voor overmorgen Evert Hartman 1980 Een groep idealistische jongeren
vecht voor een alternatieve maatschappij zonder kernenergie, milieuvervuiling en
werkloosheid en gaat geweld daarbij niet uit de weg.
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