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De bekentenissen van Nat Turner verscheen in 1967 en
leverde William Styron schitterende kritieken en een jaar
later de Pulitzerprijs voor fictie. Maar het bracht ook een
storm aan kritiek teweeg van zwarte intellectuelen die
het boek ahistorisch, clichématig en zelfs racistisch
noemden. Openbare lezingen mondden uit in ruzie, een
geplande verfilming werd afgezegd. De roman vertelt het
waargebeurde verhaal van de enige effectieve opstand
in de geschiedenis van de Amerikaanse slavernij. In de
zomer van 1831, in een afgelegen streek in Virginia,
voelde een opmerkelijke zwarte dominee, Nat Turner
genaamd, zich geroepen door de Heer om iedere blanke
in het gebied te doden. Styron baseerde zijn verhaal op
de bestaande bekentenis van Turner, opgebiecht aan
diens advocaat vlak voor zijn terechtstelling. De
bekentenissen van Nat Turner wordt verteld door Nat
zelf terwijl hij de koude herfstdagen in de gevangenis
slijt, in afwachting van zijn executie. Het meeslepende
verslag bestrijkt Nats hele leven en bereikt zijn gruwelijke
hoogtepunt op die bloedige dag in augustus.
Mathematics
Twentieth century abstracts, 1914-. Part B
Bahá?í World
Public Opinion
Resources in Education

Gertrude Simmons Bonnin (22 februari
1876 - 26 januari 1938), beter bekend
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onder haar Lakota nom de plume Zitkalaa, was een Native American schrijfster,
redactrice, musicienne, lerares en
politiek activiste. Ze is geboren en
getogen op het Yankton Sioux
Reservation in South Dakota. Zitkala- a
leefde een traditioneel leven tot ze op
achtjarige leeftijd het reservaat verliet
om naar school te gaan op het Whites
Manual Labor Institute, een Quaker
missieschool in Wabash, Indiana. Van
daar ging ze verder leren aan het
Earlham College in Indiana en het New
England Conservatory of Music in
Boston. Haar autobiografische
vertellingen werden in 1921 gebundeld
uitgegeven onder de titel Amerikaanse
Indiaanse Verhalen. Haar eerste boek,
Oude Indiaanse Legendes, is een
verzameling traditionele verhalen die ze
verzamelde tijdens haar bezoeken aan
het Yankton Reservation. Ook Oude
Indiaanse Legenden is bij Stichting
Cosmic Fire Foundation Verkrijgbaar.
Amerikaanse Indiaanse Verhalen
The Story of America
Current Index to Journals in Education
New Outlook
Wind by the Sea
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Each unit includes guided reading,
vocabulary building, skillbuilder
practice, geography applications, primary
sources, literature selections, reteaching
activities, enrichment activities for
gifted and talented students, history
workshop resources and answer key.
Contains a Portion of the NIMIS I Data
Base Developed at Ohio State University :
Includes 15,000 Abstracts Describing in
Detail Media and Materials Applicable to
the Education of the Handicapped
The Early Ages
12 regels voor het leven
Doorways
Commercial West

Starr Carters beste vriend Khalil wordt doodgeschoten
door een politieagent. Khalil had geen wapen op zak
maar was 'vermoedelijk' een drugsdealer. Verslagen door
emoties probeert Starr zichzelf te herpakken in een
samenleving vol ongelijkheid. De armoedige buurt waarin
ze woont geeft een groot contrast met de school waar ze
elke dag naartoe gaat. Overleven in deze twee werelden
wordt steeds lastiger en de waarheid spreken krijgt een
hoge prijs.
De bekentenissen van Nat Turner
Index
American Odyssey
The Hate U Give
Advice and Support: The Final Years, 1965-1973
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(Paperback format only)
Two no-nonsense books improve students'
communication skills with step-by-step lesson
plans that include pre-tests and post-tests, highinterest activities, mini-charts, and enrichment
and follow-up materials.
Prentice Hall World Explorer: Eastern
Hemisphere
CIJE.
Language
App/Conn. '95 -C.2 -Tchr. Wrap
The Churchman

The story of the 40th Bomb Group in the
Pacific is told in this fantastic account - India,
China, Tinian, Japan, etc.
A Weekly Review of Current Thought and
Activity
The Wall Street Journal
Lofty Achievements
Grade 3
Plain English Punctuation
Report contains 3 parts, 19 -1979: pt. 1. Senate -- pt. 2.
Assembly -- pt. 3. Subject index; contains 4 parts, 1981:
pt. 1 Senate -- pt. 2. Administrative rules -- pt. 3. Assembly
-- pt. 4. Index; contains 5 parts, 1983-1995: pt. 1 Senate -pt. 2. Administrative rules -- pt. 3. Assembly -- pt. 4. Index
-- pt. 5. Index to Wisconsin acts; contains 6 parts,
1997-2007/2008:pt. 1 Senate -- pt. 2. Administrative rules
-- pt. 3. Directories of registered lobbying organizations,
licensed lobbyists, state agencies legislative liaisons -- pt.
4. Assembly -- pt. 5. Index -- pt. 6. Index to Wisconsin
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acts; 2009/2010- :pt. 1 Senate -- pt. 2. Administrative rules
-- pt. 3. Assembly -- pt. 4. Index -- pt. 6. Index to Wisconsin
acts -- pt. 6. Registered lobbying organizations, licensed
lobbyists, state agencies legislative liaisons.
Business Education (UBEA) Forum
El-Hi Textbooks and Serials in Print
Creating America: Depression, war, and recovery
Report of the Commission on the Social Studies
The American Journey

A history of the United States in the twentieth
century, featuring sociological and cultural
events, as well as strictly historical, and using
many pertinent literary excerpts.
Index to Media and Materials for the Mentally
Retarded, Specific Learning Disabled,
Emotionally Disturbed
Bulletin of the Proceedings of the Wisconsin
Legislature
Herfsttij en ondergang van het Romeinse rijk
Science in Your World: Teacher edition
World History, the Human Experience

Beschrijving van de periode beginnend bij de dood van
Marcus Aurelius (180 na Chr.) en eindigend met de val
van Constantinopel in 1453.
Business Education Forum
World History Modern Era
40th Bombardment Group (VH) History
Historical Abstracts
Instructor

Wat moet íedereen in de moderne wereld
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weten? Om antwoord te geven op deze
moeilijkste vraag der vragen combineert de
gerenommeerde psycholoog Jordan B.
Peterson de zwaarbevochten waarheden van
oude tradities met verbluffende ontdekkingen
van grensverleggend wetenschappelijk
onderzoek. Op humoristische, verrassende en
informatieve wijze vertelt Jordan Peterson
ons waarom kinderen die aan het
skateboarden zijn met rust gelaten moeten
worden, welk verschrikkelijk noodlot mensen
die te snel oordelen te wachten staat, en
waarom je altijd een kat moet aaien als je er
een tegenkomt. Peterson legt grote
verbanden en distilleert daarbij uit alle
kennis van de wereld 12 praktische en
fundamentele leefregels. In 12 regels voor
het leven maakt Jordan Peterson korte
metten met de moderne clichés van
wetenschap, geloof en de menselijke natuur,
en tegelijkertijd transformeert en verrijkt hij
de denkwijze van zijn lezers. Dr. Jordan B.
Peterson (1962) is psycholoog, cultuurcriticus
en hoogleraar psychologie aan de Universiteit
van Toronto. Zijn wetenschappelijke artikelen
hebben de moderne kijk op persoonlijkheid
en creativiteit voorgoed veranderd. Peterson
heeft honderdduizenden volgers op social
media en zijn YouTube-clips zijn meer dan 27
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miljoen keer bekeken. 'Peterson is vandaag
de dag de invloedrijkste intellectueel van de
westerse wereld. Voor miljoenen jonge
mannen blijkt de methode-Peterson het
perfecte tegengif voor de mengeling van
knuffelen en beschuldigen waarin ze zijn
grootgebracht.' - DAVID BROOKS, THE NEW
YORK TIMES 'Hoewel ik in veel opzichten
met Peterson van mening verschil, ben ik het
hartgrondig eens met zijn nadruk op het
zorgvuldig, zonder vooroordelen bekijken van
grote maatschappelijke en persoonlijke
kwesties om daar rationele, weloverwogen
oplossingen voor te vinden. Dit boek staat er
vol mee.' - LOUISE O. FRESCO 'Peterson
stapt als een magiër door de
ideeëngeschiedenis van het Westen, en hij
maakt alles urgent, en stralend. Ja, er zijn
regels voor het leven, met moeite
gedistilleerd in de wildernis van het bestaan,
gevoed met klassieke waarden en inzichten
die de tand des tijds doorstaan, als wij
volharden. Peterson is momenteel de
belangrijkste "praktische" intellectueel.' LEON DE WINTER 'Peterson is een genie op
vele vlakken. 12 regels voor het leven is een
groot, controversieel, ontnuchterend boek.' THE TIMES 'Peterson is geen gebrek aan
empathie te verwijten. Hij is als een
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vaderfiguur.' - TROUW
The Knee
The United States in the 20th Century
School Life
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