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Nederlandsch-Indië in oude ansichten Hermanus Johannes de Graaf 1974
Mandobo's tussen de Digoel en de Kao Jan Honoré Maria Cornelis Boelaars 1970
Batavia in oude ansichten Hermanus Johannes de Graaf 1970
Ambon Ernst Utrecht 1972
Ontsporing van geweld W.J. Hendrix 2016-11-04 J.A.A. van Doorn en W.J. Hendrix dienden tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog (1945-1949)
samen op Java. Hier besloten ze, geschokt door de gewelddadige praktijken van hun legeronderdeel, een onderzoek in te stellen naar ontsporingen van
geweld. Na hun terugkeer in Nederland zagen zij niettemin af van publicatie, in de overtuiging dat hun studie niet in goede aarde zou vallen. Alom ging men
er vanuit dat het 'voorbij' was. Pas in 1969, twintig jaar na de soevereniteitsoverdracht, blikte Nederland terug op het militaire ingrijpen in Indonesië. Oudstoottroeper Hueting vertelde over 'oorlogsmisdaden' waar hij zelf aan had meegedaan. De Tweede Kamer eiste een onderzoek en de regering-De Jong kwam
met de Excessennota. Een en ander was voor Van Doorn en Hendrix aanleiding om de dikke stapel schriften en formulieren weer tevoorschijn te halen, uit te
werken en te publiceren. In 1970 verscheen deze uitgave over het Nederlands-Indonesisch conﬂict voor het eerst. Het is een sociologische studie, een
combinatie van veldobservaties (Hendrix) en sociologische analyse (Van Doorn). Ontsporing van geweld behandelt de gewelddadige manier waarop Nederland
het Indonesische vraagstuk dacht af te wikkelen. Het werd daarmee een unieke, goeddeels van binnenuit gepleegde studie van een nieuw type oorlog: de
dekolonisatieoorlog.
Van geheim tot openbaar Marie Antoinette Petronella Meilink-Roelofsz 1970
Onze Oost Jacob Kuyper 1864
De ravenmeester Christopher Skaife 2018-10-24 De raven van de Tower of London mogen nooit verdwijnen Een van de vele legendes over de raven zegt dat
als er niet minstens zes raven binnen de Tower wonen, de Tower én de monarchie zullen vallen. Maar raven zijn intelligente vogels, die zich niet laten niet
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dwingen. Ze moeten het zo prettig hebben, dat ze wíllen blijven. Christopher Skaife is een van de 37 Yeoman Warders van de Tower of London. Hij is als enige
de Ravenmaster. Het is zijn taak om te zorgen dat de raven het naar hun zin hebben, en dat is een dagtaak. Ze worden gevoed met noten, bessen, muizen,
ratten, kippen en in bloed gedrenkte biscuitjes. Skaife aait ze over hun snavel, krabbelt ze in hun nekveren en praat met ze. Iedere avond ﬂuit hij een speciale
melodie die de raven zegt dat het bedtijd is. Ze vliegen naar de ruime kooien waarin ze de nacht doorbrengen, beschermd tegen roofdieren zoals vossen. De
ravenmeester getuigt van de innige en inspirerende vriendschap tussen de raven en hun meester. Skaife vertelt over het gedrag van de vogels, de pikorde,
hun kuren en de trucjes die ze met je uithalen. Het resultaat is een meeslepend verhaal dat je zal verrassen en betoveren, en dat laat zien wie de echte
bewakers zijn van de Tower.
Commerce Business Daily 2001-07
Passionael Jacobus (de Voragine) 1505
Naar een rechtvaardiger internationale orde Jan Tinbergen 1976
Ik daag jou uit William Danforth 2016-01-12 “Ik daag jou uit” is voor de weinige durvers die echt iets willen bereiken. Zij die bang zijn om iets te durven
kunnen net zo goed verder gaan. Het zal de luie mensen moe maken, omdat het vraagt om onmiddellijke actie. Het zal de verﬁjnde mensen vervelen en de
sceptici vermaken. Het zal anderen irriteren. Sommigen zullen nooit weten waar het allemaal over gaat. Het zal niet erg populair worden, omdat het vraagt
om moed, snelheid en durf. Maar in de ogen van jou, een van de weinigen, zal een glans van strijdlust komen als jij dit boek leest. Jij kunt een groter persoon
zijn dan jij nu bent, en ik ga het jou bewijzen. William H. Danforth heeft Ralston-Purina in St. Louis, Missouri opgericht in 1894. Hij is de medeoprichter van de
American Youth Foundation (AYF) die jonge mannen en vrouwen traint in de christelijke idealen en hen wil voorbereiden op een leven van
verantwoordelijkheid en leiderschap.
De Europeaan in Nederlandsch Indië Wilhelm Leonard Ritter 1856
De gokker Fedor Michajlovič Dostoevskij 2008 Een Russische aristocraat probeert aan de roulettetafel indruk te maken op zijn geliefde, maar raakt gaandeweg
verslaafd aan het gokken.
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