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Bezeten van vroeger Rob van der Laarse 2005 Cultureel erfgoed krijgt een steeds
bredere en actuelere betekenis. Musealisering heeft niet langer alleen betrekking
op kunstvoorwerpen en monumenten, maar ook op landschappen,
bodemvondsten, alledaagse gebruiksvoorwerpen, liederen en literaire teksten. Wat
zijn de gevolgen van deze 'erfgoedindustrie' voor onze omgang met het verleden?
Wat is haar relatie tot de canon van kunst en cultuur, de conservering van
monumenten, de (her)inrichting van musea, cultuur- en erfgoedtoerisme en
cultuurbeleid? De bijdragen in deze bundel zijn geschreven vanuit verschillende
disciplines, verwant aan de erfgoedstudies: kunst- en cultuurgeschiedenis,

archeologie, sociologie, etnologie, museologie, sociale geografie en planologie.
Drie belangrijke aspecten van erfgoedstudies keren daarin steeds terug: de
afbakening van de nationale identiteit en de relatie met een Europese identiteit, de
historische context, de productie en consumptie van erfgoederen. De publicatie
komt voort uit het congres, dat in samenwerking met het Huizinga-Instituut voor
Cultuurgeschiedenis werd georganiseerd, ter gelegenheid van het vijftienjarig
bestaan van de opleiding Culturele Studies of Algemene Cultuurwetenschappen
(1987-2002) aan de Universiteit van Amsterdam, The challenge of heritage:
cultural policy, tourism, museums'. Bespreking in: Leven erfgoed.3(2006)1(.32-34).
Een antropoloog op Mars Oliver Sacks 2016-04-14 Neurologische patiënten,’
schreef Oliver Sacks, ‘zijn reizigers naar onvoorstelbare gebieden.’ Dit boek bevat
zeven portretten van zulke reizigers – waaronder een chirurg die lijdt aan het
syndroom van Tourette, een kunstenaar die zijn vermogen om kleuren te zien
verliest en een autistische professor die zich ‘een antropoloog op Mars’ voelt.
Brieven aan zijn broeder Vincent van Gogh 1914
Encyclopedie van de fantasie Judy Allen 2008 Kennismaking met allerlei
schimmige, ongrijpbare bewoners van de fantasie zoals elfen, dwergen,
meerminnen, geesten, heksen en vampiers. Met veel fantasievolle
kleurenillustraties en boek- en filmverwijzingen. Vanaf ca. 12 jaar.
Come disegnare le mani. Struttura, proporzioni, anatomia, movimento, prospettiva,
artifici, funzioni, gesti, occupazioni, invecchiamento. Ediz. illustrata Burne Hogarth
2017
La Letteratura italiana 1998
Leonardo da Vinci Charles Nicholl 2013-04-04 ‘Nicholls boek is een zuivere
biografie, vol met zorgvuldig onderzochte en soms weinig bekende feiten,
meesterlijk door ineengevlochten. Vanaf de eerste bezoeken aan de plaatsen waar
Leonardo’s vroegste jeugd zich heeft afgespeeld tot het relaas van zijn laatste
jaren in Frankrijk is Nicholl uiterst gevoelig voor alles dat ons in aanraking kan
brengen met de mens Leonardo. Hij wil die dingen weten die haast onmogelijk zijn
om te weten te komen en die zo bij iemand horen: hoe sprak hij, hoe gedroeg hij
zich, hoe betuigde hij zijn liefde, wat voor gevoel voor humor had hij? (Leonardo
schijnt graag moppen verteld te hebben, die nogal plat zijn opgeschreven in zijn
aantekenboeken [...]) Meer biograaf dan kunstcriticus spendeert Nicholl niet veel
tijd aan de schilderijen en tekeningen, hij gebruikt ze hooguit om aanwijzingen uit
te putten om Leonardo’s leven te reconstrueren.’ Alexander Nagel, Washington
Post
Come disegnare le mani. Struttura, proporzioni, anatomia, movimento, prospettiva,
artifici, funzioni, gesti, occupazioni, invecchiamento Burne Hogarth 2021
Kies voor mij Jennifer L. Armentrout 2017-04-05 Kies voor mij van Jennifer L.
Armentrout is het vijfde deel in haar waanzinnige Wacht op mij-serie. In deze New
Adult-roman spelen Stephanie en Nick de hoofdrol. Allebei hebben zij een
gezonde relatie hebben met casual sex – vinden zij althans. En dat is ook niet zo
moeilijk zolang er geen gevoelens bij komen kijken. Maar laten Steph en Nick die

nu juist wél voor elkaar ontwikkelen... ja, dan wordt het een stuk ingewikkelder.
Kies voor mij is een New Adult vol vaart, humor en natuurlijk ook het nodige
drama. Laat dat maar aan Jennifer L. Armentrout over!
Families in beeld Frauke K. Laarmann 2002
Wanderlust Rebecca Solnit 2019-09-17 Wandelen is waarschijnlijk de meest
simpele en dagelijkse bezigheid die we kennen. In een wereld waar het steeds
makkelijker is geworden om ons snel en zonder fysieke inspanning te verplaatsen,
laat cultuurhistorica en bekroonde bestsellerauteur Rebecca Solnit ons zien hoe
belangrijk het is om te lopen, nietig te zijn in een eindeloos landschap, te wandelen
zonder te weten waarnaartoe, of te verdwalen in een stad. Solnit verbindt de
evolutie van het menselijk lichaam – ons vermogen om rechtop te staan en ons
voort te bewegen – met de belangrijkste wandelaars uit de geschiedenis en
literatuur: van Kierkegaard, Thoreau en Gary Snyder tot Jane Austens
romanpersonage Elizabeth Bennet. Wanderlust is een fascinerend, persoonlijk
portret waarin Solnit de diepgaande, onlosmakelijke relatie tussen wandelen en
denken blootlegt. ‘Solnit is briljant en de sociale kwesties waar ze over schrijft zijn
zeer urgent.’ DE CORRESPONDENT Over Wanderlust : ‘Radicaal, menselijk,
humoristisch, hartstochtelijk en belangrijk.’ ALAIN DE BOTTON ‘Een schrijver met
verrassende frisheid en precisie.’ NEW YORK TIMES BOOK REVIEW ‘Ik loop van
kust naar kust dus neem ik Rebecca Solnits diepgravende en fascinerende
Wanderlust mee om me te laten inspireren.’ THE OBSERVER ‘Magistraal.’ THE
GUARDIAN ‘Deze aangename en verhelderende geschiedenis van het wandelen
ontvouwt zich als een gesprek met een bijzonder goed geïnformeerde en breed
georiënteerde medewandelaar.’ PUBLISHERS WEEKLY ‘Het thema van
Wanderlust mag gewoontjes lijken, wat zij ermee doet is ronduit fascinerend.’ L.A.
WEEKLY
De tranen van Eros Georges Bataille 1993 Cultuurfilosofisch essay met vele
reproducties van kunstwerken over het verband tussen erotiek en geweld in de
westerse beeldende kunst.
Pezzettino Leo Lionni 1985 Pezzettino is maar klein en denkt dat hij een stukje van
wat anders moet zijn, totdat hij ontdekt dat hij helemaal zichzelf is. Prentenboek in
vrolijke kleuren en diverse technieken. Vanaf ca. 5 jaar.
Firenze, 1470-1480 Carlo Ludovico Ragghianti 1975
I diritti della scuola
Ruimten rondom / druk 2 Georges Perec 2013-01 Speelse uitweidingen over onze
beleving van het begrip 'ruimte'.
L'emozione e la forma. Manuale di anatomia e postura per analisti bioenergetici e
conduttori di classi Michel 2016
De ring van vuur Pierdomenico Baccalario 2007
Bauhaus Peter Gössel 2006
Welkom in het Novaceen James Lovelock 2020-02-13 James Lovelock komt in
Novaceen met een nieuwe theorie over de toekomst van het leven op aarde.
Lovelock, de schepper van de Gaia-hypothese, auteur van de wereldwijde

bestseller Gaia, en de grootste denker over milieu van onze tijd, betoogt dat het
Antropoceen – het tijdperk waarin de mens met technologie over de wereld begon
te heersen – na 300 jaar ten einde is. Een nieuw tijdperk is al begonnen. Welkom
in het Novaceen. Kunstmatige intelligentie zal nieuwe levensvormen creëren. Ze
zullen 10 000 keer sneller denken dan wij en ze zullen ons beschouwen zoals wij
planten beschouwen: als hopeloos traag werkende en denkende mechanismen.
Maar dat betekent niet dat de mens een gewelddadig einde tegemoet gaat. Deze
hyperintelligente wezens zullen net zo afhankelijk zijn van de gezondheid van de
planeet als wij. Op honderdjarige leeftijd heeft James Lovelock het belangrijkste en
meest fascinerende werk van zijn leven geschreven.
De tien minnaressen Arto Paasilinna 2007 Een directeur heeft voor zijn 60ste
verjaardag vele boeketten gekregen, die hij omdat zijn vrouw astmatisch is besluit
weg te geven aan allerlei vrouwen in zijn kennissenkring.
De telduivel Hans Magnus Enzensberger 2013-04-10 Wiskunde? Hou op zeg!
Voor veel mensen is wiskunde een warboel van getallen, sommen en
onbegrijpelijke berekeningen. Ook Robert, de jongen in de blauwe pyjama, moet er
niks van hebben. Tot hij bezoek krijgt van een telduivel en twaalf nachten lang met
getallen aan het goochelen is. Dan blijkt dat wiskunde een spannend en grappig
spel is dat Robert en ook de lezers geen enkele moeite kost. Wiskunde is niet
moeilijk. Zodra het telduiveltje met zijn toverstok zwaait, verdwijnt de angst voor
getallen als sneeuw voor de zon.
Disegni dal modello 1975
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