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Getting the books Black Woman Redefined Dispelling Myths And Discovering Fulfillment In The Age Of Michelle Obama now is not type of inspiring means. You could not forlorn going
subsequent to ebook addition or library or borrowing from your links to entre them. This is an agreed simple means to specifically acquire lead by on-line. This online notice Black Woman
Redefined Dispelling Myths And Discovering Fulfillment In The Age Of Michelle Obama can be one of the options to accompany you taking into consideration having further time.
It will not waste your time. resign yourself to me, the e-book will no question tune you other matter to read. Just invest little become old to log on this on-line declaration Black Woman Redefined
Dispelling Myths And Discovering Fulfillment In The Age Of Michelle Obama as competently as review them wherever you are now.

De glazen stolp Sylvia Plath 2014-01-16 De glazen stolp volgt de ondergang van de
getalenteerde Esther Greenwood in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Wanneer Esther na haar
studie stage gaat lopen bij een populair vrouwentijdschrift in New York, wordt ze voor het eerst
met de wereld buiten de schoolbanken geconfronteerd. Ze hoopt op een vervolg van haar
academische carrière, maar wordt afgewezen en trekt weer bij haar moeder in. Daar verzinkt ze,
op zoek naar haar identiteit, steeds verder in een depressie, totdat opname in een psychiatrische
kliniek de enige uitweg lijkt. De glazen stolp is een pijnlijk verslag van een ambitieuze jonge
vrouw die niet serieus genomen wordt door de maatschappij. Plath trekt de lezer meesterlijk
mee in Esthers waanzin, waardoor die niet alleen levensecht, maar ook geloofwaardig is. Ze
slaagt erin in de diepste krochten van de menselijke ziel te kruipen. Door deze buitengewone
prestatie is De glazen stolp (The Bell Jar) een Amerikaanse klassieker geworden.
Black Woman Redefined Sophia A. Nelson 2011 Looks at the way in which African Ameican
women are treated and portrayed in the media and offers an investigation into the lives and
accomplishments of successful black women in the United States.
Resistance and Empowerment in Black Women's Hair Styling Elizabeth Johnson 2016-04-08
Elizabeth Johnson's Resistance and Empowerment in Black Women's Hair Styling develops the
argument that one way Black women define themselves and each other, is by the way they
style/groom their hair via endorsement by the media through advertisement, idealized
identification of Black female celebrities, and encouragement by professional celebrity hair
stylists who serve as change agents. As a result, hair becomes a physical manifestation of their
self-identity, revealing a private and personal mindset. Her research answers the following
questions: What is the relationship between Black females' choice of hairstyles/grooming and
transmitted messages of aesthetics by the dominant culture through culturally specific
magazines?; What role do the natural hair blogs/vlogs play as a change agent in encouraging or
discouraging consumers grooming their hair in its natural state?; What impact does a globalized
consumer market of Black hair care products have on Hispanic/Latinas and Bi-Racial women?;
Are Black female Generation Y members more likely to receive backlash for failure to conform
their hair to dominant standards in their hair adornment in the workplace? Johnson thus
demonstrates that the major concern from messages sent to Black women about their hair is its
impact on Black identity. Thus, the goal of Black women should be to break with hegemonic
modes of seeing, thinking, and being for full liberation. This critical and deep consciousness will
debunk the messages told to Black women that their kinky, frizzy, thick hair is undesirable, bad,
unmanageable, and shackling.
Womanist Dictionary Thao Chu 2019-08-29 The linguistic aspect of Womanism offers learners
values as any other social language. While most French learners get a glimpse into the history of
Napoleon and many Chinese speakers are familiar with an Asian lifestyle, English non-native
speakers like us need to understand the language in a broader scope. Since English is our
shared method of communication, we have to adapt to not just one culture, but also variants in
accents or vocabularies from multiple English-speaking countries. Similarly, Womanism serves
the same purpose among the black community. By speaking Womanism, they are able to
understand and embrace each other's values and virtues, while making their history known to
the rest of the world.
Ontheemd Edward Said 2017-04-29 Opnieuw leverbaar In deze vrijmoedige autobiografie schetst
de in Jeruzalem geboren Edward W. Said een beeld van zijn jeugd, die hij grotendeels
doorbracht in Cairo en Libanon. Ontheemd is een emotionele terugblik, waarin de complexe
relatie tussen de oosterse en westerse wereld op kritische wijze wordt beschreven. Het boek
onthult de confronterende identiteitsworsteling van de jonge Said; hij richt de aandacht op de
cultuurproblematiek waarmee hij zich in zijn verdere leven met volle overtuiging heeft
beziggehouden.
New Books on Women, Gender and Feminism 2014
Women Change the World Michelle Patterson 2014-06-10 Women Change the World is a
collection of world-changing women—from actresses, recording artists, and writers to
businesswomen and other high-profile female professionals—on women's unique contributions to
society. Women Change the World will be released in conjunction with the California Women's
Conference, which offers its attendees inspiration, resources, and connections to take the next
steps in their businesses, personal development, or philanthropic endeavors. 2012's conference
speakers included Marcia Cross, Donna Karen, Gloria Allred, and many others. Women Change
the World aims not only to show how women can be the heart of success, but also to inspire
other women to go out and change the world themselves.
Beatlebone Kevin Barry 2015-11-18 'Hij gaat drie dagen alleen op zijn eiland zitten. Dat is het
enige wat hij wil.' John is de eigenaar van een klein eiland bij de Ierse westkust. Hij hoopt daar
eindelijk de geesten uit zijn verleden te ontlopen. Beatlebone is het verhaal van een ruige
ontdekkingstocht en een portret van een artiest die zich op een creatief dieptepunt bevindt.
Tegelijkertijd is het een droevige en schitterende komedie van een van de beste schrijvers van
dit moment.
Archief voor kerkelijke geschiedenis, inzonderheid van Nederland 1836
The Woman Code Sophia A. Nelson 2021-03-16 A powerful, no-nonsense guide for women that
provides them the keys to unlock a fulfilling life. Every woman lives by a code, whether she
realizes it or not. It informs how she treats others and herself, how much she expects of herself,
and how far she is willing to go in order to find success. But is the code we're living by truly
helping us create the lives of purpose and fulfillment we desire? Or are we sacrificing the deeper
things for mere achievement? In this inspiring book—updated with new insights from the
profound economic and societal shifts that have changed our world with the advent of the global
pandemic—Sophia A. Nelson calls women to live out a powerful life code that will lead them to
purposeful and successful lives. With the wisdom that comes from experience, Nelson reveals to
women: The true meaning of “having it all" How to take better care of their minds, bodies, and
souls How to discover new reserves of strength The importance of having courageous
conversations to build relationships How to achieve professional excellence without
compromising their values How to find lasting love and purpose in life beyond their
accomplishments How to navigate the sisterhood of women, to build collaboration rather than
competition How to heal from past hurts, rejection, and life's inevitable storms The Woman Code
is a way of living, of navigating life's challenges, and of interacting positively with other women.
It's a way of pursuing our dreams and our deepest desires. It reveals a universal and timeless set
of principles of the mind, body, and spirit that help women balance the demands of work, home,
family, and friendship. The Woman Code not only calls on women to practice purpose in their
lives, it shows them how to do it with grace.
Midwifing—A Womanist Approach to Pastoral Counseling Myrna Thurmond-Malone 2019-08-01
Midwifing--A Womanist Approach to Pastoral Counseling: Investigating the Fractured Self,
Slavery, Violence, and the Black Woman, is an investigation of intergenerational trauma.
Exploring the impact of slavery, violence, racism, sexism, classism, and other isms on the self of
the Black woman. This examination of the complexity of pain speaks to the multidimensional
reality of some Black women and the necessity for a therapeutic technique that invites the
fullness of the Black woman's historical narrative. Dr. Thurmond-Malone's work exposes hidden
pain in a safe and sacred space that speaks to the deep-rooted anguish experienced through
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generations of Black women and invites her readers to understand the necessity for a rebirthing
to occur. This work also empowers women of African descent to become unarmored through the
naming, claiming, and reauthoring of their story, and empowers therapists to become midwives
adept at empathizing with the intense pain carried by some Black women. Lastly, the book
provides clinicians with insight into how to become midwives capable of holding the accounts of
Black women while illustrating the author's approach as a method of interdependence,
communal, and cultural competency. Taking an analytical look at the counselee's past then
births hope for their future as a whole and transformative self.
Imagining Black America Michael Wayne 2014-02-25 DIVScientific research has now established
that race should be understood as a social construct, not a true biological division of humanity.
In Imagining Black America, Michael Wayne explores the construction and reconstruction of
black America from the arrival of the first Africans in Jamestown in 1619 to Barack Obama’s
reelection. Races have to be imagined into existence and constantly reimagined as
circumstances change, Wayne argues, and as a consequence the boundaries of black America
have historically been contested terrain. He discusses the emergence in the nineteenth
century—and the erosion, during the past two decades—of the notorious “one-drop rule.” He
shows how significant periods of social transformation—emancipation, the Great Migration, the
rise of the urban ghetto, and the Civil Rights Movement—raised major questions for black
Americans about the defining characteristics of their racial community. And he explores how
factors such as class, age, and gender have influenced perceptions of what it means to be black.
Wayne also considers how slavery and its legacy have defined freedom in the United States.
Black Americans, he argues, because of their deep commitment to the promise of freedom and
the ideals articulated by the Founding Fathers, became and remain quintessential
Americans—the “incarnation of America,” in the words of the civil rights leader A. Philip
Randolph./div
De weg uit de financiele crisis George Soros 2012-07-02 George Soros staat bekend om zijn
visionaire ideeën over de wereldeconomie en -politiek. In dit boek beschrijft hij hoe de financiële
crisis in Europa en de VS zich heeft kunnen verdiepen in de jaren 2008-2011, en waarom hij voor
de komende jaren een globalisering van de crisis voorziet. De maatregelen die tot nu toe door de
overheden zijn genomen, schieten volgems hem tekort. Soros stelt in dit boek alternatieve
oplossingen voor. Hij pleit voor vergaande aanpassing van het financiële systeem, roept op tot
gemeenschappelijke internationale actie, en geeft daarvoor concrete suggesties.
30 nachten in Amsterdam Etienne van Heerden 2011-12-21 Henk de Melker is museumassistent
in een dorpje in Zuid-Afrika. Hij is een introverte, nauwgezette onderzoeker, die een monografie
schrijft over de onbekende broer van Vincent van Gogh. Op een dag ontvangt hij een brief van
een Amsterdamse advocaat. Zijn excentrieke tante Zan, met wie hij al jaren geen contact meer
heeft, is overleden. Zan de Melker was een betoverende vrouw met meerdere persoonlijkheden.
Ze was zowel Zan van de plotselinge epileptische aanvallen als Xusan van de mysterieuze glazen
kamer. Ze was Susan, die met haar onbeschaamde seksuele uitspattingen de Zuid-Afrikaanse
gemeenschap te schande maakte. Xan, de politiek activiste, en Xusan Dimelaki, ster van het
Amsterdamse theater. Zan laat Henk haar huis na, op voorwaarde dat hij naar Amsterdam komt.
Onvoorbereid op wat hem daar te wachten staat, gaat Henk op reis. De tijd is aangebroken om
de geheimen uit zijn jeugd onder ogen te zien. Na dertig nachten in Amsterdam zal hij nooit
meer dezelfde zijn. Etienne van Heerden (1954) is een van de belangrijkste hedendaagse auteurs
van Zuid-Afrika. Hij heeft inmiddels een tiental boeken op zijn naam staan, waaronder De
betoverde berg, Het zwijgen van Mario Salviati en In plaats van liefde. Zijn werk wordt
wereldwijd vertaald. Voor 30 nachten in Amsterdam ontving hij onder andere de WA Hofmeyr
prys 2009 en de Hertzog prys 2010. Van Heerden is als hoogleraar verbonden aan de universiteit
van Kaapstad. 'Van Heerden schittert als verteller... Tante Zans rijke, vulgaire verhalen, in
eerste persoon verteld, vormen een hoogtepunt in zijn oeuvre.' DIE BURGER
Dochters van Kopervrouw / druk Herdruk Anne Cameron 2005 Legenden van de indianen
aan de Canadese westkust.
De vrouw als eunuch Germaine Greer 1975 Polemisch pleidooi voor de emancipatie van vrouw
en man, waarin de onderwerping van de vrouw vanaf bijbelse tijden tot heden wordt beschreven
en geanalyseerd.
Drijfzand Schutkleur Nella Larsen 2018-02-01 Drijfzand is het tragische, deels autobiografische
verhaal van een rusteloze Deens-Afro-Amerikaanse onderwijzeres die in het gesegregeerde
Amerika van de jaren ’20 op zoek is naar haar plaats in de wereld. Schutkleur gaat over twee
vriendinnen van gemengd bloed die ieder op hun eigen wijze gebruikmaken van het feit dat ze
voor blank kunnen doorgaan. Hoofdpersoon Irene Redfield gebruikt dit om, heel onschuldig,
thee te drinken in deftige hotels waar ze als ‘negro’ niet gewenst zou zijn. Haar jeugdvriendin
Clare Kendry speelt een gevaarlijker spel: zij trouwt met een blanke racist. Clares grote geheim
en Irenes dubbele moraal zijn de ingrediënten van een psychologische novelle die van begin tot
eind zindert van spanning en onheil.
De kunst van het onderhandelen Michael Wheeler 2014-01-31 Onderhandelen blijft lastig. Met
name omdat een onderhandeling altijd anders loopt dan je van tevoren had gedacht. En dat is
ook het geheim van toponderhandelaars: zij weten dat de factoren waar je mee te maken hebt
voortdurend veranderen. Je weet waar je naartoe wilt, maar hoe je er moet komen is altijd weer
een verrassing. Michael Wheeler geeft praktisch advies en beschrijft een aantal strategieën die
je onder verschillende omstandigheden kunt inzetten. Hij leert je hoe je je onzekerheid tot een
voordeel ombuigt, je zenuwen onder controle krijgt en altijd alternatieve scenario’s achter de
hand houdt.
Sambo het kleine zwarte jongentje / druk 3 Helen Bannerman 2015-05-15 Wilde tijgers
troggelen de nieuwe kleren, schoenen en paraplu af van het zwarte jongetje Sambo, maar als ze
gaan vechten om wie de mooiste is, loopt het slecht met ze af. Prentenboek met dofgekleurde
tekeningen. Vanaf ca. 4 jaar.
Niet door water, maar door vuur James Baldwin 2018-10-09 Niet door water, maar door vuur
deed Amerika opschrikken toen het in 1963 uitkwam. In twee persoonlijke, gepassioneerde
brieven schrijft James Baldwin over liefde, geloof en hypocrisie in het ‘land van de vrijheid’ en
wat het betekent om zwart te zijn in Amerika. Het boek groeide uit tot een van de invloedrijkste
teksten over rassenrelaties ooit.
Het Vuur van de Draak Anthony Ryan 2017-02-22 Het Vuur van de Draak is het eerste deel van
Anthony Ryans trilogie Draconis Memoria. Ryan schreef eerder In de Schaduw van de Raaf. Al
decennialang worden de landen van de IJzerschip Handelsmaatschappij verdedigd door
Bloedgezegenden – mannen en vrouwen die in staat zijn de krachten uit het bloed van wilde
draken te sturen. De loyaliteit van elitespionnen en huurmoordenaars hebben ervoor gezorgd dat
de Handelsmaatschappij nu een van de grootste machten in de wereld is. Maar er dreigt een
crisis. De drakenbloedlijnen worden steeds zwakker, en een oorlog met het Corvantijnse
Keizerrijk lijkt onvermijdelijk. De enige hoop voor de Handelsmaatschappij ligt in de mythe van
een legendarische Witte Draak wiens krachtige bloed misschien wel het tij van de oorlog kan
doen keren – als hij al bestaat. De taak om dit legendarische beest te vinden, ligt in de handen
van Cleemond Torkreek, een kruimeldief en ongeregistreerde Bloedgezegende. Cleemond heeft
door de jaren heen een hoop kostbare zaken in zijn handen gehad (veel daarvan illegaal), maar
niets zoiets waardevols als de toekomst van de complete IJzerschip Handelsmaatschappij.
Anthony Ryan (1970) werd geboren in Schotland, maar bracht het grootste deel van zijn leven
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door in Londen. Na kort gewerkt te hebben als ambtenaar besloot hij schrijver te worden, en met
ongekend succes: de trilogie In de Schaduw van de Raaf werd een internationale bestseller. Het
Vuur van de Draak is het eerste deel van een nieuwe reeks. ‘Anthony Ryan heeft de gave zijn
wereld tot leven te brengen met de meest memorabele personages, een meeslepende schrijfstijl
en een ijzersterke plot.’ FantasyWereld.nl ‘Het Vuur van de Draak is een geweldig boek. Het
overstijgt alle fantasy-genres en weet je vanaf de eerste bladzijde op te pakken en mee te nemen
op een fantastisch avontuur.’ Chris Janssen, Boek en Buro Ede 'Spannende epische fantasy die
het genre ontstijgt.' NBD Biblion
Het civilisatieproces Norbert Elias 2001 Onderzoek naar de wijzigingen in omgangsvormen en
psychische houding van de mens en de mogelijke samenhang daarvan met de veranderingen in
de maatschappij.
Jalimusa: An Epic Tale of Black Motherhood Amira Davis, PhD 2019-12-11 Author Amira
Davis highlights connections between her vocation as a Jalimusa, or cultural storyteller;
mothering narratives of other women; and the awesome undertaking of rearing healthy and welladjusted, culturally conscious children. Davis is a mother, grandmother, great-grandmother,
community ""othermother"" and maternal activist. She is also an educator and advocate for
community literacy development, and is committed to the cultural, social, intellectual, and
economic uplift of Africana people.
Black Woman Redefined Sophia Nelson 2012-11-20 It's time for a REDEFINITION among
black women in America. In its 2011 hardcover release, Black Woman Redefined was a topselling book and took home a 2011 Best Non-Fiction Book of the Year Award from the African
American Literary Awards. Author Sophia A. Nelson won the 2012 Champions of Diversity
Award, given each year by diversity business executives in Fortune 100 companies. Black
Woman Redefined was inspired in part by what Nelson calls “open season on accomplished black
women": from Don Imus's name-calling of black female basketball players in 2007 and a 2009
Yale University study titled “Marriage Eludes High-Achieving Black Women," to the more recent
revelation that First Lady Michelle Obama is concerned about being painted as an “angry, black
woman." In Black Woman Redefined, Nelson sets out to change this cultural perception, taking
readers on a no-holds-barred journey into the hearts and minds of accomplished black women to
reveal truths, tribulations, and insights like never before. This groundbreaking book provides
black women of a new generation with essential career and life-coaching advice. Based on neverbefore-done research on college-educated, career-driven black women, Nelson offers her fellow
“sisters"—and those who know, love, and work with them—a feel-good volume for personal and
professional success that empowers them without tearing others down.
Operatie Shylock / druk 3 Philip Milton Roth 2004 De schrijver ontmoet zijn dubbelganger die de
vernietiging van de joden in Israël door een atoomoorlog probeert te voorkomen.
Crash van de financiele markten George Soros 2020-12-31 Een glasheldere en gedegen analyse
van de kredietcrisis. De internationale kredietcrisis van George Soros verscheen nog vóór het
omvallen van de Amerikaanse zakenbanken opmerkelijk dus hoe raak zijn analyse toen was. In
De crash van de financiële markten vertelt Soros hoe tijdens dit afgelopen crisisjaar dingen
gebeurd zijn die hij aanvankelijk voor onmogelijk hield, zoals het radicale ingrijpen door de
overheid. Verder geeft hij nieuwe analyses van huidige situatie en gaat hij in op de mogelijke
consequenties van de reddingspogingen.
Soldaat Valerie Zenatti 2012-07-09 Je bent 18, en moet je dienstplicht vervullen in het
Israëlische leger. Trots sta je in een nieuwe uniform voor de spiegel. Het ziet er geweldig uit!
Maar dan hakt de werkelijkheid erin. Dit is het waargebeurde verhaal van Valérie, die twee jaar
van haar leven moest investeren om getraind te worden in het Israëlische leger. Het is een hard
bestaan, met fysieke en geestelijke inspanningen die onder hoge druk geleverd moeten worden,
weinig slaap, slecht eten en nauwelijks privacy. Valérie is een uitblinker, en wordt geselecteerd
voor de geheime inlichtingendienst. Vanaf dat moment draait haar leven om het beluisteren van
piloten in het Jordaanse luchtruim. In haar schaarse weekenden vrij probeert ze contact te
leggen met Jean-David, haar ex, op wie ze heimelijk nog zo verliefd is.
De economische toestand der vrouw Charlotte Perkins Gilman 2022-02-08 "De economische
toestand der vrouw" van Charlotte Perkins Gilman (vertaald door Aletta H. Jacobs). Gepubliceerd
door Good Press. Good Press publiceert een ruim aanbod aan titels in alle genres. Van bekende
klassiekers & literaire fictie en non-fictie tot vergeten−of nog niet-ontdekte pronkstukken−van
de wereldliteratuur, wij publiceren boeken die u beslist moet lezen. Iedere Good Press editie is
zorgvuldig aangepast en geformatteerd om de leesbaarheid voor alle e-lezers en apparaten te
verbeteren. Ons doel is om e-books te maken die gebruiksvriendelijk en toegankelijk voor
iedereen zijn in een digitaal formaat van een hoogwaardige kwaliteit.
Hoe genees je een fanaticus Amos Oz 2016-06-01 Hoe wordt iemand een extremist en hoe kun
je hem daar weer van af helpen? In twee lichtvoetige en scherpzinnige essays probeert Amos Oz
een antwoord op deze vragen te geven. Hij onderzoekt de wortels van het fanatisme en rekent af
met de clichés over het Palestijns-Israëlische conflict. De briljante eenvoud waarmee hij deze
wezenlijke kwesties behandelt maken dit boekje bijzonder aansprekend en inspirerend voor
iedereen die zich voor de wereldvrede interesseert: van jong tot oud, van scholier tot politicus.
The Other Journal: Identity Andrew David 2017-09-01 FEATURING: Judith Butler Lia Chavez
Katherine James D. S. Martin Thomas Nail PLUS: What Does Where You’re From Matter? * TaNehisi Coates and the Power of Lament * Sing More Like a Girl * Jesus Doesn’t Want Me for a
Sunbeam * Occupied Identity * What’s So Holy about Matrimony? AND MORE . . . “We the
people . . .” So begins the familiar first line to the Preamble of the United States Constitution.
But even in its initial context, in a document intended to be a manifesto of hope and freedom, the
matter of who exactly was to be included in this “we” was unclear and contested. First-person
pronouns (i.e., I and we) roll off the tongue–or onto parchment paper–with ease, but their
common use often belies an underlying complexity. Who am I? Who are we? Who does my
theology say that I am? Identity is at the same time essential to life and yet also deeply
contested, problematic, and enigmatic. The world may be becoming more one and, yet, it seems
also to be becoming more different, fragmented, agonistic, and isolated. In this issue of The
Other Journal, we explore the valences of identity, both individual and communal, personal and
public. We take up the theme of identity in multiple ways, examining its interconnections with
gender and race, the dissolution and reconstitution of borders, and, yes, even the 2016
presidential campaign. The issue features essays by Derek Brown, Zach Czaia, Ryan Dueck, Julie
M. Hamilton, Peter Herman, Zen Hess, Kimberly Humphrey, Katherine James, Russell Johnson,
Sus Long, Willow Mindich, Angela Parker, Taylor Ross, and Erick Sierra; interviews by Stephanie
Berbec and Zachary Thomas Settle with Judith Butler and Thomas Nail, respectively; poetry by
T. M. Lawson, D. S. Martin, Oluwatomisin Oredein, and Erin Steinke; performance art by Lia
Chavez; and photography by Jennifer Jane Simonton, Pilar Timpane, and Mark Wyatt.
Lean in Sheryl Sandberg 2013-03-12 Website van de Lean in-community Volg Lean in op
Facebook Volg Lean in op Twitter
Boven water Margaret Atwood 2019-04-05 'Hij staat bij de omheining met zijn rug naar me toe
en kijkt naar de tuin. Het late middaglicht valt schuin tussen de stammen op de heuvel door op
hem en hult hem in een oranje nevel; hij is onscherp alsof ik hem onder water zie. Hij is zich
ervan bewust geworden dat hij een indringer was: de hut, de omheining, de vuren en de paden
waren schendingen. Hij wil er een eind aan maken, hij wil de grenzen uitwissen, hij wil dat het
bos weer overwoekert wat hij het door zijn verstand heeft ontnomen: hij wil zijn fouten
goedmaken.' Een Canadese vrouw gaat op zoek naar haar vader, die spoorloos verdwenen is.
Deze zoektocht blijkt uiteindelijk niet alleen een zoektocht naar haar vader, maar ook een
zoektocht naar zichzelf. Boven water is een fenomenaal verhaal over rouw, verlies en
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ouderschap, geschreven in briljant, vlijmscherp proza. Margaret Atwood (Ottawa, 1939) wordt
beschouwd als de 'grande dame' van de Canadese literatuur. Met haar talloze romans, gedichten
en verhalenbundels heeft ze een miljoenenpubliek verworven. Haar werk is in meer dan veertig
talen verschenen en De blinde huurmoordenaar werd in 2000 bekroond met de Booker Prize. Ze
woont in Toronto. 'Atwoods meest intense roman.' Joost de Vries, De Groene Amsterdammer
'Een van de belangrijkste romans van de twintigste eeuw.' The New York Times
Hoop en andere gevaarlijke verlangens / druk 1 Laila Lalami 2006 Het verhaal van vier
Marokkaanse illegalen die de oversteek wagen naar Europa.
Nederlandsch archief voor kerkgeschiedenis 1889
Je brein aan de pil Sarah Hill 2020-01-21 De anticonceptiepil heeft vrouwenlevens radicaal
veranderd. Vrouwen kregen controle over hun vruchtbaarheid en konden mede daardoor in
groten getale studeren en de arbeidsmarkt betreden. Maar de pil heeft ook allerlei bijwerkingen.
Zo beïnvloedt het onder meer je eetpatroon, stressniveau, emoties, seksuele voorkeuren, humeur
en zelfs je partnerkeuze. Vrouwen die aan de pil zijn, zijn dus een andere versie van zichzelf.
Alleen is daar nog altijd maar weinig over bekend. In Je brein aan de pil maakt Sarah Hill
inzichtelijk wat we weten (en vooral nog niet weten) over de effecten van hormonale
anticonceptie op het vrouwenbrein. Het resultaat is een vlot geschreven eyeopener over de
relatie tussen vrouwelijkheid en hormonen, en de ingrijpende invloed van hormonale
anticonceptie op onze hersenen. Een boek dat je kijk op hormonen voorgoed verandert en
vrouwen helpt om beter geïnformeerde keuzes over hun gezondheid te maken.
De herkomst van anderen Toni Morrison 2018-09-20 Een van Amerika's belangrijkste auteurs
schrijft over de thema's die haar werk kenmerken: ras, grenzen, migratie, angst, het verlangen
om ergens thuis te zijn. Wat is ras en waarom is het zo belangrijk? Waarom heeft de mens
behoefte aan de Ander? En waarom beangstigt de aanwezigheid van de Ander ons? In De
oorsprong van de ander gaat Toni Morrison op zoek naar antwoorden. Ze grijpt terug naar haar
eigen jeugd, maar onderzoekt ook de geschiedenis, de politiek en de literatuur. Ze schrijft over
de negentiende-eeuwse literatuur waarin slavernij werd geromantiseerd en vergelijkt deze
boeken met de dagboekaantekeningen van slavenhouders. Morrison onderzoekt wat het
betekent om zwart te zijn en verkent verschillende opvattingen over raciale zuiverheid,
globalisering en massamigratie in deze eeuw. De oorsprong van de ander is Morrisons
persoonlijkste non-fictiewerk tot nu toe.
Michelle Obama Peter Slevin 2017-07-05 Een inspirerend verhaal van een wereldwijd icoon, nu
met exclusief nawoord voor de Nederlandse editie 'Het is een lofzang op de eerste zwarte vrouw
in het Witte Huis.' – De Telegraaf Met kundige verslaggeving, een boeiende vertelwijze en oog
voor detail volgt Peter Slevin Michelle Obama; van haar jeugd in de gesegregeerde South Side
van Chicago tot haar rol als First Lady in het Witte Huis. Hij gaat in op haar beproevingen aan
de Princeton Universiteit en Harvard Law School tijdens de op racistisch gebied bewogen jaren
tachtig. Ook de dilemma’s waar zij voor stond, terwijl zij in Chicago hard aan haar carrière
werkte, een gezin grootbracht én haar man hielp om president van de Verenigde Staten te
worden, komen aan bod. Van de lessen die ze leerde in Chicago tot het gedachtegoed die zij
uitdraagt als een van de meest bewonderde vrouwen ter wereld: Michelle Obama is een
verfrissende en meeslepende vertelling van een bijzondere, krachtige vrouw. Peter Slevin heeft
tijdens zijn journalistieke carrière uitgebreid geschreven over Barack en Michelle Obama, en
over de politieke campagnes en beleidsdebatten in Amerika. Hij heeft tien jaar gewerkt voor The
Washington Post en werkt momenteel als professor aan de Medill School of Journalism van de
Northwestern University. Zijn biografie Michelle Obama werd genomineerd voor de
PEN/Jacqueline Bograd Weld Award for Biography en stond in de Booklist’s Top Ten Biographies
of 2015. 'Een must-read... Een belangrijke biografie... Slevin behandelt de first lady en haar
prestaties met oog voor detail en de nuance die het verdient.' – Elle Magazine
Nieuw archief voor kerkelijke geschiedenis, inzonderheid van Nederland 1854
He Leadeth Me William Beckford 2013-04 In this gripping and yet captivating account of a
compelling true life story, William Beckford enthralls his audience with a story that will live with
you - forever. He will transport you into his life and travel with him from his innocent childhood,
the discovery of his nonexistent relationship with his siblings, through his depression and
attempted suicide. The emotional abuse and neglect cycle started when he was a child, and
continued through his teenage years. The pages turn on their own as this compelling story
exposes a tale of a black sheep, the mindset of the victim, the actions of the people he thought
would love him the most, the betrayal of family and friends, and the walk towards conversion,
healing and restoration. Your nights will be short as you stay awake, reading each page as
quickly as possible so you may know what happened next. Intense does not begin to describe
"He Leadeth Me." William's true story reads like a best-selling thriller - but it's not fiction. His
story begins as a childhood nightmare and ends with God's miraculous and victorious
deliverance and restoration. At the heart of this book are real issues that we all face: learning to
grow through pain, making decisions that will help us move forward, overcoming adversity, and
trust in the power of God for healing. Centered on the people that were close to him, he brings
his own cast alive with crisp dialogue and action - oftentimes breathtaking with brutal honesty.
At an early age, he learned how to cope with adversity and loneliness. He found love, in other
people's homes. Never has a story been told of how a child had to fend off forces of evil and
powers of the dark world. With no hope of escape from the flood of witchcraft and sorcery, he
learned to trust God even at an early age.
Be the One You Need Sophia A. Nelson 2022-06-28 From acclaimed journalist Sophia A. Nelson,
the bestselling author of The Woman Code, comes a poignant, powerful, and revealing memoir
providing life lessons that emphasize the importance of self-care, self-love, and selfunderstanding that will lead to freedom, healing from the past, and a better future. Sophia A.
Nelson is a highly accomplished woman. Yet following a bout with Covid-19, caretaking for a sick
parent during the pandemic, running a business, and being a mainstay on national television as a
political pundit and legal analyst on CNN, MSNBC, the BBC, and Sirius XM, she realized that
she was struggling internally even as she maintained her breakneck schedule. Like so many
others, as an adult child of an alcoholic Nelson struggled with self-love and knowing her value
despite her successes. As she came to learn, it was when she stopped feeling guilty and
neglecting herself emotionally and started understanding the importance of self-care and
nurturance that she found the freedom to truly live and thrive. Her message, Be the One You
Need, reveals lessons illuminating for readers that the answers we seek are always within us.
Nelson's call does not mean we do not need other people--quite to the contrary--but that our first
love and our priority must be to self. Good emotional health. Good physical health. Good spiritual
health. Good relational health. The earlier we can figure this out and take care of these basic
needs--love, connection, faith, and success--the better chance we have of a balanced, fulfilled
life. In this thought-provoking book--at times sobering yet also uplifting and encouraging--Nelson
speaks to readers from all walks of life: young people just starting out; those at mid-life trying to
wrestle with what she calls "your second life"; and readers in their later years who still have time
to forgive themselves and seek forgiveness where needed. Her purpose in this book is to
encourage men and women alike to practice meaningful self-contemplation, self-care, and selflove. This book is for anyone who is still fighting demons from their childhood. For anyone who
has been hurt too many times to count. For anyone who desperately wants a roadmap to break
free from toxic family ties. Or simply for those who need to be reminded that until you take care
of yourself first, you will have little to nothing of yourself to give to others. As the old saying
goes: It's never too late to have a life, and it's never too late to change one.
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