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Principes die ten grondslag liggen aan een kritische waardering van historische en
actuele bronnen.
Zonder het te weten wordt Mitchell McDeere, briljant rechtenstudent van arme komaf,
al geruime tijd in de gaten gehouden. Zodra hij afstudeert, biedt het prestigieuze
advocatenkantoor Bendini, Lambert & Locke hem niet alleen een zeer aantrekkelijke
baan aan, maar overlaadt het de pasgetrouwde Mitchell ook nog eens met extraatjes
zoals een vorstelijk salaris, een prachtig huis met een zeer lage hypotheek en talrijke
bonussen. Niets laat het kantoor onbeproefd om het Mitchell naar de zin te maken. Er
moet natuurlijk wel wat tegenover staan: absolute loyaliteit, een negentigurige
werkweek en haast onhaalbare resultaten. Na verloop van tijd begint de dodelijke
vermoeide Mitchell zich ongemakkelijk te voelen in het strakke keurslijf van zijn
werkgever. Wat gaat er schuil achter de respectabele façade van het kantoor en wat
speelt zich af op de ontoegankelijke bovenste verdieping?
opstellen over tekst en context in de late 19de eeuw
Kant en passement
De structuur van wetenschappelijke revoluties
De fonteinen van de Oranjeberg
Het neoliberalisme / druk 2
deel 1 de jaren van vervolging 1933-1939 en deel 2 de jaren van vernietiging 1939-1945
De ontwikkelingen op vele gebieden van wetenschap ten tijde van keizer
Karel V (1500-1558).
Bundeling van het verhalend proza van de Vlaamse schrijver (1900-1982).
Inside Wikileaks
La cosmographie du Ravennate
Wereldwijs
De Schelde
Samyn & Partners / druk 1
een bundel opstellen voor Georges De Schutter ter gelegenheid van zijn preemeritaat
Om het jaar organiseert het RUG-Centrum voor Genderstudies
lunchlezingen waar onderzoek(st)ers, die hoofdzakelijk verbonden zijn aan
de Gentse Universiteit, elk vanuit hun eigen discipline genderonderzoek
presenteren. Deze bundel is de negende editie in de reeks verslagen die
telkens van deze lezingen worden gepubliceerd. De volgende onderwerpen
komen aan bod: de vrouw als auteur en als onderwerp van poëzie in de preen vroegislamitische periode; cyberwriting en de grenzen van identiteit in
Bharati Mukherjees The Holder of the World; homoseksualiteit als
gevangene van het dualistisch genderdenken; gender, feminisme en
economie; vrouwen als slachtoffer van mensenhandel; feministische
theorievorming rond vrouwencriminaliteit.
Text in English and French with added t.p. in French: La quintessence de
Sartre. "The essays published in this volume were originally delivered as
lectures ... in 1968 on the C.B.C. public affairs program "Ideas," under the
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title Marxism and Existentialism." (p. [9]).
politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van
1830 tot nu
Het werkelijkheidseffect
Computernetwerken
verhaal van een rivier
Duurzame ontwikkeling meervoudig bekeken
gids voor Oost-Vlaanderen (1750-1945)

Informatie in woord en beeld, met veel aandacht voor vroeger tijden.
Biografietjes van aan de verbeelding ontsproten beeldend kunstenaars die
figureren in Nederlandse en o.m. Franse, Duitse, Engelse, Russische, Italiaanse
en Spaanse literaire fictie.
Verslagen van het RUG-centrum voor genderstudies 9
De Artikelen des geloofs ...
Encyclopedie van fictieve kunstenaars
De Staeten Generael ...
Bronnen voor de industriële geschiedenis
O Jeruzalem

Het omvangrijke, tweedelige Nazi-Duitsland en de Joden, Saul
Friedländers magnum opus over de vervolging en de vernietiging
van de Joden in het door de nazi's bezette Europa, verschijnt in
een geautoriseerde, verkorte, eendelige leeseditie, getiteld
Nazi-Duitsland en de Joden, 1933-1945. Met dit indrukwekkende
standaardwerk weet de prominente Israëlische historicus te
verijdelen dat wij de herinnering aan gebeurtenissen die
ongehoord en weerzinwekkend zijn, als iets vanzelfsprekends
zouden gaan beschouwen. De inkorting werd verzorgd door
Friedländers levenspartner, de historica Orna Kenan. Pers: `Dat
is wat ik met dit boek beoogd heb: de Holocaust zo te
beschrijven, dat de geschiedenis inzichtelijk wordt gemaakt,
zonder het onvoorstelbare ervan teniet te doen.' Saul
Friedländer in NRC Handelsblad `Friedländer haalt zijn kracht
uit de herinnering, maar betracht gewetensvol de distantie die
de historicus aan zijn discipline verplicht is. Hij schrijft
geschiedenis met een literair gevoel voor het sprekende detail;
hij is zowel analytisch als evocatief [...].' New York Times
Book Review
Het klassieke werk over de wereldpolitiek nu weer beschikbaar In
Botsende beschavingen haalt Huntington de illusie van harmonie
tussen culturen genadeloos onderuit en stelt hij het conflict
centraal. Oorlogen tussen nationale staten en ideologieën zijn
verleden tijd. Toekomstige conflicten zullen verlopen volgens de
breuklijnen van culturen en beschavingen. Huntington
onderscheidt in dit werk negen beschavingen in de nieuwe
wereldorde, die gedomineerd zullen worden door de westerse
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enerzijds en de Chinese en islamitische anderzijds. Botsende
beschavingen is een belangrijk document over de toestand van de
wereld.
Uit goede bron
Bel-Ami
architecten en ingenieurs
van 1605 tot heden
1299, één graaf, drie graafschappen
The Quintessence of Sartrism
De onthullingen van WikiLeaks houden de wereld in spanning. Maar wie steekt er achter
de organisatie, die de invloedrijken angst inboezemt en het Pentagon een 120 man
sterke Task Force bijeen liet roepen? Hoe ziet het eruit in het zenuwcentrum van
WikiLeaks en welke explosieve documenten liggen er nog in de la? Daniel DomscheitBerg neemt ons mee naar het hart van WikiLeaks. Hij heeft het onderzoeksplatform
sinds 2007 schouder aan schouder met Julian Assange opgebouwd. Deze jonge Duitser
is wereldwijd bekend als de man die naast de ondoorzichtige en in toenemende mate
omstreden oprichter het beste inzicht in het klokkenluidersproject WikiLeaks heeft.
Sinds Domscheit-Berg en andere deelgenoten zich in de herfst van 2010 uit het project
terugtrokken, is Julian Assange alleenheerser over dit machtige instrument. Inside
WikiLeaks is een boeiend geschreven onderzoeksverslag vol onbekende feiten. Het
vertelt het verhaal van WikiLeaks zoals nog niemand het gehoord heeft: van binnenuit.
Bundel opstellen over de productie van kant en passementen
Nazi-Duitsland en de Joden
Catalogus der bibliotheek
Ik ben Elias
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Compendium van rituele planten in Europa : botanisch ... cultureel ... gebruik ...
Een "Top-Down"-Benadering

Geschiedenis van het ontstaan van de staat Isra"el, en de rol die Isra"eli's,
Arabieren en Engelsen daarbij gespeeld hebben; gebaseerd op interviews.
Advocaat van de duivel
wetenschappers rond keizer Karel
Amicitiae Sacrum
romans en verhalen
Nationalisme in België
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