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Kom met mij Indigo Bloome 2013-03-29
Alexandra keert met gemengde gevoelens terug
naar haar alledaagse leven nadat ze werd
ontvoerd en de hoofdrol speelde in een bijzonder
en opwindend experiment. Ze is nu vrij, maar
haar gevoelens van opwinding maken plaats voor
angst, niet in de laatste plaats doordat haar
minnaar Jeremy Quinn nog wanhopig zoekt naar
kennis die Alexandra heeft... Ze moet zich
verzoenen met beslissingen die ze tijdens haar
gevangenschap heeft genomen en accepteren
dat deze haar toekomst bepalen. Op zoek naar
antwoorden gaat ze op reis en leert ze over lang
vergeten en uiterst spannende rituelen. Zal
Alexandra de ware betekenis van vrijheid nog
leren? En zal ze nu eindelijk de rol omarmen die
ze is voorbestemd te spelen? Kom met mij is het
vervolg op Speel met mij en Voel met mij. Voor
de lezers van Negentig dagen Genevieve en
Vijftig tinten grijs.
State Language Movement in East Bengal,
1947-1956 A. M. A. Muhith 2008
Famine in South Asia Mohiuddin Alamgir 1980
Floods in Bangladesh Thomas Hofer 2006 There
is no statistical evidence that the frequency of
ﬂooding in Bangladesh has increased during the
20th century. There is indication however, that
the inter-annual variation of ﬂoods and the areal
extent of big events have increased since 1950.
Is it really true that deforestation and land use
practices of the Himalayan farmers are to blame
for the recurring and devastating monsoon ﬂoods
in the plains of the Ganga and Brahmaputra? This

book presents new evidence resulting from a
research project onﬂoods in Bangladesh in the
context of highland-lowland linkages.--Publisher's
description.
Internal Migration in India Haraprasad
Chattopadhyaya 1987 Study covers the period
from the second half of 19th century to 1931.
Flauberts papegaai Julian Barnes 2021-11-23
Moderne klassieker van Julian Barnes, Engelse
schrijver van o.a. Alsof het voorbij is; deels een
biograﬁsch essay over Gustave Flaubert, deels
het (ﬁctieve) verhaal van een obsessieve
zoektocht. In ‘Flauberts papegaai’ van Julian
Barnes raakt Geoﬀrey Braithwaite, een ouder
wordende arts wiens vrouw is overleden,
gefascineerd door het leven en werk van Flaubert
en reist regelmatig naar Frankrijk om alle
plekken te bezoeken waar de schrijver gewoond
en gewerkt heeft. Hij beschrijft zijn bevindingen
in een poging te ontdekken wat er nu eigenlijk te
weten valt over iemands leven – of het nu dat
van Flaubert, van zijn overleden vrouw of van
hemzelf is. ‘Flauberts papegaai’ is een briljant en
bijzonder geestig hoogtepunt in het oeuvre van
Julian Barnes. Het is een roman, het is een
biograﬁe van Flaubert, het is literaire kritiek en
het is tevens een commentaar op deze drie
genres.
De liefdeslijnen Amitav Ghosh 1994 Via de
ervaringen van verschillende leden van een
Indiase familie wordt een beeld van de
naoorlogse geschiedenis van het land geschetst.
Onderwijskunde Nico Verloop 2003 Opstellen
over begrippen en problemen omtrent leren en
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onderwijzen.
Gender in media, kunst en cultuur Rosemarie
Buikema 2007 Handboek voor studenten
genderstudies over de ontwikkeling van het
feministische gedachtegoed in de
cultuurwetenschappen aan de hand van een
aantal heldinnen.
Praktisch perfect Katie Fforde 2020-01-21
Heerlijke feelgood voor als je lekker eens tijd
voor jezelf hebt! Anna is binnenhuisarchitect en
heeft alles op het spel gezet door een klein maar
schattig huis te kopen. Zo hoopt ze meteen haar
familie te bewijzen dat ze prima voor zichzelf kan
zorgen. Maar hoewel het huis er van buiten
perfect uitziet, heerst er achter de voordeur
complete chaos: de vloer ontbreekt, ze gebruikt
een ladder als trap, en de verlichting bestaat uit
kaarslicht. Anna begint zich al snel af te vragen
of ze zich misschien te veel op haar hals heeft
gehaald. Gelukkig krijgt Anna behalve kopjes
thee en glazen wijn ook morele steun van haar
buurvrouw Chloe. Maar net als het erop lijkt dat
zowel de renovatie als het leven van Anna
praktisch perfect verloopt, komt de knappe, maar
onuitstaanbare Rob Hunter op haar pad, die meer
hordes opwerpt dan ze ooit heeft hoeven
nemen… In de pers ‘Ouderwetse romantiek op
zijn best.’ Elle 'Fijn om bij weg te dromen.’ Flair
Zee van papaver Amitav Ghosh 2012-01-30 Het
reusachtige Engelse schip de Ibis staat op het
punt een bij voorbaat tumultueuze reis over de
Indische Oceaan te maken. Het doel is om tegen
China ten strijde te trekken in een grimmig
conﬂict dat later de Eerste Opiumoorlog
(1839-1842) zou gaan heten. De bemanning van
het schip bestaat uit een bonte stoet personages:
zeevaarders, verstekelingen, koelies en
criminelen. In een tijd van koloniale onrust brengt
het lot een groep mensen uit India en het Westen
samen: van de berooide Indiase vorst Neel tot de
bevrijde Amerikaanse slaaf Zachary en van de
gevluchte, jonge Indiase vrouw Deeti tot de
vurige Française Paulette. Terwijl de oude
familiebanden steeds minder belangrijk worden,
groeit de saamhorigheid tussen de jaházbhai, de
broeders van het schip. Dit epische, historische
avontuur speelt zich af op de woeste golven van
de Indische Oceaan, op de welige papavervelden
langs de Ganges en in de exotische
achtersteegjes van China. Maar het is bovenal
het brede scala aan fascinerende personages dat

Zee van papaver tot een zo rijke,
adembenemende leeservaring maakt.
Society, Economy, and the Market Rajat
Datta 2000
Sociale geschiedenis van de kunst Arnold Hauser
1985 De economische, sociale en politieke
implicaties die van invloed zijn geweest op het
ontstaan en de ontwikkeling van de stromingen
in de beeldende kunst en de literatuur vanaf de
Oudheid tot in de eerste decennia van deze
eeuw.
Empire's Last Casualty Sachi G. Dastidar 2008
Local Agrarian Societies in Colonial India
Kaoru Sugihara 1996 This volume is the ﬁrst
systematic attempt to introduce a full range of
Japanese scholarship on the agrarian history of
British India to the English-language reader. Ten
leading Japanese scholars present a collection of
essays, all of them appearing in accessible form
in English for the ﬁrst time. In addition to two indepth analyses of late 18th century records on
South India and North Bengal respectively, ﬁve
chapters deal with the late colonial period.
Detailed statistical examinations provide a basis
for a revised understanding of social mobility and
land transfer, while a quantitative study of
technology and labour absorption, a
demographic approach to famines and
epidemics, and a socio-political perspective of
tenancy acts oﬀer new blends of history and
social science. While the ﬁndings are summarised
in a full-length introduction by Peter Robb, there
are four additional chapters which compare
explicitly the Indian experience with those of
Japan and other Asian countries. Using the
Japanese experience as a yardstick, Sugihara and
Yanagisawa argue for the historical presence of
internal forces of change in Indian agriculture
which has not been fully recognised in either
western or nationalist historiography. They
suggest the fundamental importance of an Asian
comparative perspective for the understanding of
Indian history.
My People Uprooted Tathagata Roy 2002 Gives
An Overview Of Bengal Society And Hindu-Muslim
Relations In Bengal From The First Partition Of
The Province In 1905 - Traces The Events Leading
To The Partition Of The Province In 1947 Describes The Persecution And The Exodus Of
The Hindus From East Bengal In Diﬀerent Phases
- Analyses The Course Of Events Why Hindus
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Could Not Resist - Why There Was No Recipocal
Movement As In Punjab - Why Bengali Hindus
Swallowed The Insult And Ignonminy And Why
Interested Quarters Sought To Obliterate This
Sad Chapter Of History. 11 Chapters - Appendix Bibliography - Index.
The Sacred and the Secular Tazeen Mahnaz
Murshid 1995 This study traces the emergence
and development of a Muslim intelligentsia in
Bengal and examines the tension between
religious and secular perceptions which they
experience in their social and political lives. It
explores the various factors which have
inﬂuenced the ideological position of the
intelligentsia, such as ideas derived from their
local Indian and trans-Indian linkages as well as
contact with a colonial culture. It argues that
while religion has always played an important
role in the life of the intelligentsia its particular
manifestation in political life is a recent
phenomenon owing to colonial experiences as
well as concerns about legitimacy in the postcolonial phase. It presents an in-depth account of
the major discourses in nineteenth- and
twentieth-century Bengal including controversies
regarding language, identity and nationalism.
The distinctiveness of the study lies in its subject
matter and the inter-disciplinary approach to it.
The study has attempted to relate the ideological
orientations of the intelligentsia to their social
bases. It ﬁnds that the dominant ideology is
determined to a large extent by the nature of the
ruling elite, its social base as well as its
educational and intellectual orientations.
Historical Dictionary of Bangladesh Craig Baxter
1996 Bangladesh has existed as an independent
country only since 1971, but the history of the
area contained in the present nation-state goes
back to earliest times. This volume covers the
Hindu, Buddhist, Muslim, British, Pakistani and
contemporary periods.
Buddhist Divinities Puspa Niyogi 2001
Illustrations: Numerous B/w Illustrations
Description: Buddhist Divinities is a thoughtful
contribution to the history of Buddhism
comprising both history of religion and art. It
presents a systematic account of many renowned
scholars of Buddhist religion, philosophy and
literature who worked and studied in the
monastic universities of Bengal and Bihar. These
scholars contributed most to the history of

Buddhist religion and for this they received
respect above god for their learning and
character. Besides these deiﬁed historical
personages a detailed list is made of Buddhist
gods and goddesses (on the basis of images
discovered), both major and minor with their
symbols, attributes, characteristics and
iconographical details, in the hope that it may
help to give a broad and general idea of the
peculiarities of Buddhism which were developing
in some of its later phases. The book is a
comprehensive treatment of these subjects
which are vital from the point of view of history of
Buddhism, both history of religion and art: but
which are least understood and studied in
systematic manner.
Vaderland in de verbeelding Salman Rushdie
1991 Zeventig kortere en langere essays over
literatuur, schrijvers en hun positie (ook politiek)
in de wereld.
Prins der getijden Pat Conroy 1999 Een
footballcoach uit Zuid-Carolina vertelt aan de
psychiater van zijn geestesziek geworden zusje
hun levensgeschiedenis.
De algemene crisis van de zeventiende
eeuw Noel Geoﬀrey Parker 1980 Bundel
artikelen waarin de theorie dat Europa in de 17e
eeuw in politiek en economisch opzicht een
algemene crisis heeft doorgemaakt, kritisch
wordt beschouwd en toegepast.
Agricultural Insurance Syed M. Ahsan 1985
Rivier van mist Amitav Ghosh 2013-04-11 In
september 1838 worden de opvarenden van het
opiumvrachtschip de Anahita en de Ibis, een
schip dat een lading gevangenen en
contractarbeiders uit Calcutta naar Mauritius
vervoert, door een storm op de Indische Oceaan
overvallen. Als de zee weer rustig is, zijn vijf
passagiers verdwenen. Rivier van mist is een
meeslepende roman met een rijke schakering
aan personages, die de lezer onderdompelt in de
betoverende wereld van de opiumhandel in de
negentiende eeuw. We maken kennis met
buitenlandse handelaren in Fan-kwei-town, een
kleine buitenlandse enclave in Kanton, die rijk
zijn geworden door opium en koste wat kost hun
machtspositie willen verdedigen. We volgen
Bahram Modi, een rijke parsische koopman uit
Bombay, zijn half-Chinese zoon Ah Fatt en de
wees Paulette. De Eerste Opiumoorlog ligt
ondertussen op de loer. Door de verschillende
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invalshoeken, de wisseling van vertellers, de
klankkleur van hun accenten en de verschillende
thema's is Rivier van mist een roman die van
begin tot eind boeit.
The Prolonged Partition and Its Pogroms A.
J. Kamra 2000
Filosofen van deze tijd Maarten Doorman
2018-08-15 Nog nooit was er zo veel
belangstelling voor ﬁlosoﬁe als de laatste jaren.
Daarmee groeit de behoefte aan een heldere
inleiding die de oppervlakkigheid overstijgt
zonder in dor academisch proza te vervallen.
Filosofen van deze tijd heeft zich bewezen als
een uiterst leesbare introductie op het
hedendaagse denken. Het behandelt de 32
belangrijkste denkers van na de Tweede
Wereldoorlog. Een keur van specialisten
presenteert de spraakmakendste thema's van de
afgelopen decennia. Filosofen van deze tijd is
niet louter een geschiedenis van de recente
ontwikkelingen - het schetst meteen het
ﬁlosoﬁsche landschap voor de eenentwintigste
eeuw. Dit boek behandelt het denken van onder
anderen Heidegger, Wittgenstein, Popper,
Arendt, Foucault, Habermas, Dennett, Kristeva,
Nussbaum, Sloterdijk, Žižek en, vanaf deze
nieuwe druk, ook Singer, Deleuze en Fanon. Het
is een inleiding in de moderne ﬁlosoﬁe,
onmisbaar voor studenten aan universiteiten en
hogescholen, maar tegelijk een verrassende
kennismaking voor een breed publiek. Inmiddels
zijn er al ruim 25.000 exemplaren verkocht. Deze
nieuwe editie 2018 is geheel geactualiseerd.
Maarten Doorman is ﬁlosoof en essayist. Van
hem verschenen op ﬁlosoﬁsch gebied onder
meer De romantische orde, Rousseau en ik en De
navel van Daphne. Heleen Pott is ﬁlosoof en
Socrates-hoogleraar Kunst, Cultuur en
Samenleving aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam. 'De bijdragen zijn helder geschreven
en informatief van karakter. De auteurs slagen
erin hun ﬁlosoof op een voor een breed publiek
begrijpelijke wijze voor het voetlicht te brengen.'
De Volkskrant 'Filosofen van deze tijd als
overzichtswerk staat als een huis.' Filosoﬁe
Magazine 'Filosofen van deze tijd is bedoeld voor
een breed publiek en een goede opstap voor wie
meer wil weten van de eigentijdse ﬁlosoﬁe.'
Nederlands Dagblad
Wij-zangen Rabindranath Tagore 1914
Dialectiek van de verlichting Max Horkheimer

2007 Cultuurﬁlosoﬁsche analyse van enige
fundamentele ideeën van het westerse denken.
Massacommunicatie J. G. Stappers 1983
Behandeling van basisbegrippen en uiteenzetting
van de belangrijkste theorieën over de werking
en de invloed van massamedia.
Peasant Labour and Colonial Capital Sugata
Bose 1993-03-11 A critical work of synthesis and
interpretation of agrarian change in India over
the long term.
The Bengal Muslims, 1871-1906 Raﬁuddin Ahmed
1981
Publieke zaken in de marktsamenleving
Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid 2015-12-15 Welke
verwachtingen mogen we van marktwerking
hebben? Behartigt de markt de publieke
belangen voldoende? Welke
verantwoordelijkheden komen marktpartijen en
de overheid toe? In dit rapport plaatst de
Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid (WRR) de discussie over
marktwerking in het perspectief van de
ingrijpende maatschappelijke transformatie die
zich in de afgelopen decennia heeft voltrokken.
De onderlinge verhoudingen tussen, maar ook
binnen de domeinen markt, overheid en
samenleving zijn veranderd. Het
marktwerkingsbeleid werd daardoor met lastige
vraagstukken geconfronteerd. Beleid gericht op
het behartigen van publieke zaken zal in de
huidige marktsamen¬leving op een bredere leest
moeten worden geschoeid dan waarop het
marktwer¬kingsbeleid werd ontworpen. De WRR
werkt deze visie uit door in het bijzonder
aandacht te besteden aan de
verantwoordelijkheden voor de publieke zaak die
het bedrijfsleven toekomen. Ten slotte analyseert
de WRR hoe de overheid kan bevor-deren dat
deze verantwoordelijkheden ook daadwerkelijk
worden genomen.
Bangladesh Craig Baxter 1997-02-06 In 1996,
Bangladesh celebrates its 25th anniversary.
When the country became independent from
Pakistan in 1971, it proclaimed itself a
parliamentary democracy with four
goals—democracy, secularism, socialism, and
nationalism. This comprehensive introduction to
Bangladesh's history, polity, economy, and
society reassesses its successes and failures in
reaching these goals after a quarter century of
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nationhood.Craig Baxter traces the development
of national identity in the region, ﬁrst as part of
India and then of Pakistan, and the slow evolution
toward statehood. He also explores the formative
periods of Hindu, Buddhist, Muslim, and British
government that preceded Pakistani rule and
subsequent independence. Anyone wishing to
understand this poor, populous, but ambitious
young nation will ﬁnd this book an invaluable
reference.
Het oudste Faust-drama Christopher Marlowe
1887
Vrouw in de Shariah Uitgeverij Noer

2020-03-23 Allah heeft man en vrouw geschapen
om duidelijk onderscheiden rollen te vervullen in
de menselijke samenleving en de vrouwelijke
natuur en lichaamsbouw past het beste bij haar,
als fundament voor de rol van moeder, die zo
onmisbaar is voor de vorming van gezonde,
gelukkige gezinnen. Hiervoor worden in dit boek
onderwerpen behandeld als de vrouw in de
soenna, de vrouw in de samenleving, huwelijk en
seksuele betrekkingen, polygamie, echtscheiding
en zina, geboortebeperking, gelijke berechtiging,
opleiding en economische rechten en het
feminisme in islamitische landen.
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