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Dred
Mediahype
Formula 1 Portraits
Sinjoorkens
Natuurlyk en schilderkonstig ontwerp
der mensch-kunde
Wijsgeerige stellingen
Petrus-Paulus Rubens en Balthasar
Moretus
The anarchy of silence
Kimi Räikkönen
Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà
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contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare
vecchi errori. Perché la massa dimentica o
non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i
pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e
dignità per migliorarci e perché non sappiamo
apprezzare, tutelare e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma,
siamo bravi a farci del male e qualcuno deve
pur essere diverso!

N of M?
ANNO 2020 LA SOCIETA' SECONDA PARTE
Met het schrijven van de anti-slavernij roman
Dred (1856) kon Stowe, die vanwege haar roman
Uncle Tom's Cabin (1852) een hoop kritiek was
toebedeeld, uit beide hoeken, van zowel
confederaten als abolitionisten, diezelfde
kritische stemmen van repliek dienen. Net als
in haar beroemd geworden roman Uncle Tom‘s
Cabin behandelt Stowe in Dred het probleem
van de slavernij vanuit het perspectief van
de slaaf. Ditmaal zijn de verhalen afkomstig
van Nina Gordon, de minnares van een
slaafhouder, en Dred, een zwarte
revolutionair. Op deze manier worden
tegenstrijdige overtuigingen over ras en
slavernij tegen elkaar gesteld. Als
tegenhanger van de passieve christen oom Tom
roept Stowe in de figuur van Dred een
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personage in het leven dat gedreven wordt
door vurige politieke en spirituele idealen.
Actief verzet blijkt een mogelijkheid. De
Amerikaan Harriet Beecher Stowe (1811-1896)
was een schrijver en voorstander van het
afschaffen van de slavernij. In haar romans,
verhalen en reisboeken behandelde ze
sociaalgevoelige thema‘s zoals de slavernij,
waaronder De hut van oom Tom (1852) de
beroemdste is.

The National Union Catalog, Pre-1956
Imprints
Isaac Vossius en zijn kring
Minerva vandaag
Catalog
Ferrari Collection F1. Gli anni del
grande dominio. Con gadget
A collection of characters, drivers,
champions and mechanics who animated Formula
1's glorious sixties. In this unique book,
the first of a series that decade by decade
will review the history of motorsport's
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ultimate championship through to the 2000s,
it is above all the portraits that speak,
giving a face to men who have truly written
the history of the blue ribbon series, all
thanks to an incomparable repertoire of
previously unpublished photos accompanied by
texts by Gianni Cancellierii, one of the
leading motorsport experts. 7 February 1960,
Bruce McLaren wins the GP of Argentina at the
wheel of a rear-engined Cooper that the year
before had carried Jack Brabham to the World
Championship title. This was the first great
novelty of the decade: in order to be
successful the cars had to have their engine
behind the cockpit. Then, in 1961, came the
1.5-litre engines and even Ferrari followed
the rear-engine trend. This was an epochal
revolution. A decade was underway that would
see great feats, great victories and great
tragedies and of course great drivers of the
calibre of Phil Hill, Jack Brabham, Jim
Clark, John Surtees, Graham Hill, Denny
Hulme, Jackie Stewart and many others.
However, in this "gallery of faces" there are
also designers, team managers, mechanics,
women in the pits as well as the ever-varied
world of the tifosi. Formula 1 Portraits is
all this and more, an overview of
motorsport's most important category, the
book that should be on the shelves of every
F1 connoisseur as well those of all the young
neophytes approaching this enthralling world
for the first time.
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The Lakeside Annual Directory of the
City of Chicago
Een gevoelig en humoristisch verhaal over
liefde, loyaliteit en hoop. Nu verfilmd! Enzo
weet alles over Denny. Hoe goed hij voor zijn
zieke vrouw zorgt. Hoe graag hij het wil
maken als autocoureur. Hoe hij zijn
dochtertje Zoë altijd beschermt. Enzo weet
sowieso veel van mensen. Dat plannen soms
zomaar ineens van de baan zijn. Dat het
lastig is op de goede weg te blijven. Wat dat
betreft is het leven net een autorace.
Eigenlijk zit Enzo maar één ding in de weg:
hij is de beste vriend en de beschermer van
het gezin, maar hij is geen mens. Waarom zit
hij toch in een hondenlichaam? Waarom kan hij
niet praten, niet autoracen en waarom heeft
híj niet van die handige duimen? Gelukkig
heeft hij wel zijn wijze neus, waarmee hij
zijn familie beter kan doorgronden dan zij
zelf. Daarom doet hij er alles aan om Denny,
Eve en Zoë bij elkaar te houden.

Offerings at the Wall
Catalog
Canfield Guide to Classical Recordings
Tommy en Tuppence Beresford hebben in hun
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jonge jaren beiden bij de Britse geheime
dienst gewerkt. Als de Tweede Wereldoorlog
uitbreekt, zijn ze bang dat men hen te oud
zal vinden om nog een rol te spelen, maar al
gauw krijgt Tommy een belangrijke
regeringsopdracht: het opsporen van een paar
leiders van de ‘Vijfde Colonne’. Tot haar
verontwaardiging mag Tuppence niet meewerken,
maar dat betekent niet dat ze zich helemaal
buiten Tommy’s zaken houdt.

L'Éducation
Michael Schumacher
Aeneis auswahl
‘Grondig en aangrijpend [] een passend
eerbetoon.’ The Sunday Times In 1975 werd
Lauda bij Ferrari voor het eerst
wereldkampioen. Het jaar daarop was hij goed
op weg om zijn titel te verdedigen toen hij
op 1 augustus betrokken raakte bij een
gruwelijke crash op de Nürburgring.
Zwaargewond werd hij opgenomen in het
ziekenhuis en er werd gevreesd voor zijn
leven. Opmerkelijk genoeg verscheen hij zes
weken later alweer aan de start, vastbesloten
om te laten zien dat hij terug kon keren op
zijn oude niveau. In de jaren die volgden
reed hij voor verschillende teams en wist hij
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nog twee keer de wereldtitel te veroveren.
Maurice Hamilton, die Niki Lauda voor het
eerst ontmoette in 1971, schetst het
opmerkelijke verhaal van een van de grootste
sterren in de geschiedenis van de Formule 1.
Gebaseerd op interviews met Lauda zelf, zijn
vrienden en familie, rivaliserende rijders en
degenen met wie hij later in zijn carrière
samenwerkte, is deze biografie van Niki Lauda
een uitstekend en definitief eerbetoon aan de
icoon die afgelopen jaar op zeventigjarige
leeftijd overleed. Met een voorwoord van Nico
Rosberg.

Catalogo dei libri in commercio
Dictionary Catalog of the Rare Book
Division
When giants walked the earth
In Duitland zijn de joden meer dan ooit kop
van jut. De zopas ingevoerde Neurenberger
Wetten definiëren haarscherp de begrippen
'Duitser' en 'Jood'. Ook het Grand Prixcircuit ontsnapt niet aan de politiek. Zo
moet koste wat kost een Italiaan in Tripoli
winnen. Dit tot groot ongenoegen van Hans
Stuck die zijn zinnen op de overwinning heeft
gezet.
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Giornale della libreria
De journalistiek is in crisis. Krantenlezers
lopen weg, televisiekijkers kijken anders en
internet en sociale media verbinden alles en
iedereen. En de gebruiker kiest zijn eigen
weg. In deze veranderende mediawereld moet de
journalistiek zich opnieuw uitvinden. De
toekomst is aan journalisten die in de
nieuwe, vloeibare wereld creatieve innovatie
kunnen koppelen aan slim ondernemerschap.
Journalistieke cultuur in Nederland blikt in
een volledig vernieuwde uitgave voor- en
achteruit. De disruptieve technologie van
nieuwe media dwingt de journalistiek tot
andere verdienmodellen en professionele
waarden. Grote vragen staan nu en in de
nabije toekomst centraal. Hoe kan de
journalistiek relevant blijven voor de
ongeduldige gebruiker? Kunnen
onafhankelijkheid, objectiviteit en
betrouwbaarheid overeind blijven? Hoe
verhouden journalistiek, politiek en
democratie zich als nationale media
plaatsmaken voor wereldbedrijven als Facebook
en Google? Deze vragen worden belicht door
uitgelezen specialisten van Nederlandse
universiteiten en hogescholen. Journalistieke
cultuur in Nederland biedt daarmee reflectie
voor eenieder die zich door beroep of
belangstelling betrokken voelt bij de
journalistiek. In deze bundel staan artikelen
van: Frank van Vree, Rachida Azough,
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Bernadette Kester, Martijn Kleppe, Piet
Bakker, Chris Vos, Frank Harbers, Rosa van
Santen, Marcel Broersma, Peter Vasterman,
Mark Deuze, Rens Vliegenthart, Kees Brants,
Nico Drok, Harmen Groenhart, Irene Costera
Meijer, Tim Groot Kormelink, Andra Leurdijk,
Matthijs Leendertse, Tamara Witschge, Eva
Schram, Thomas Poell en José van Dijck.

Journalistieke cultuur in Nederland
General Catalogue of Printed Books to
1955
Onderzoek naar de rol van massamedia bij
spraakmakende affaires en incidenten in het
nieuws.

De brief van Barnabas
The Art of Racing in the Rain
Michael Schumacher werd een sportlegende
dankzij een zeldzame combinatie van extreme
professionaliteit en koelbloedigheid. Zijn
tegenstanders vreesden de nietsontziende,
vastbesloten coureur die alles deed om zijn
doelen te bereiken. Zijn tragische skiongeval in december 2013 schokte de hele
wereld. Wat een bittere ironie: een
zevenvoudig wereldkampioen die zijn hele
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carrière nauwelijks noemenswaardig letsel
oploopt - en dan tijdens een familie-uitje in
de Franse Alpen zo zwaar ten val komt. Thuis
was hij de liefhebbende echtgenoot en vader,
op het circuit stond hij bekend als 'racerobot' - koel, perfect, onaantastbaar, altijd
'in control'. De gerenommeerde
sportjournaliste Karin Sturm is dé Schumacherkenner bij uitstek. Ze maakt al dertig jaar
deel uit van de Formule 1-wereld en kent
Schumacher vanaf het begin van zijn loopbaan.
Sturm maakt in deze biografie bewust ruimte
voor de mens achter de wereldkampioen en
schetst zo een compleet beeld van de beste
Formule 1-coureur aller tijden.

Rosemeyer!
Shows artifacts left at the memorial,
including medals, letters, crosses, combat
paraphernalia, and flags

Schwann Opus
Reference tool for Rare Books Collection.

Sociale Kroniek
Abitare
The National Union Catalog, Pre-1956
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Imprints
Het eerste en laatste geautoriseerde boek
over Kimi Räikkönen Kimi Räikkönen is een man
van weinig woorden. Dit bijzondere boek
onthult een kant van hem die tot nu toe
alleen mensen in zijn naaste omgeving kenden.
Auteur Kari Hotakainen kreeg exclusieve
toegang tot de wereld van Kimi en zijn manier
van denken. Hij interviewde de coureur en
sprak met familieleden, collega's, technici,
teambazen en Formule 1-fans om Kimi's verhaal
vol dramatische momenten en grote successen
op te tekenen. Mooie foto's uit Kimi's eigen
collectie maken het geheel af. Het resultaat
is een prachtig boek dat de lezer een uniek
kijkje geeft achter de schermen van de
Formule 1, en in het privéleven van de
ogenschijnlijk zwijgzame en gereserveerde
coureur.

De goddelijke komedie
Catalog of the Latin American
Collection
Niki Lauda
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