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Roemenië, jaren vijftig. Bij de ingang van een ziekenhuis wordt een man gevonden, kwetsbaar als een baby. Hij heeft geen identiteitspapieren bij zich en
zegt geen woord, en het duurt dagen voordat men ontdekt dat hij doofstom is. Safta, een jonge zuster, voorziet hem van papier en potloden. Oneindig traag
verschijnen zijn herinneringen op papier: een heuvelrug, een stal, een automobiel, een landhuis, honden, spiegelkamers en samowars uit een verdwenen
wereld. Safta deelt deze herinneringen, want zij groeide op in hetzelfde landhuis als de doofstomme man die Augustin blijkt te heten. Hij als zoon van de
kok, zij als dochter van de rijke bewoners. Terwijl Safta's wereld steeds groter werd - ze leerde talen, de maatschappij en liefde kennen - bleef die van
Augustin klein en onveranderlijk. Safta vertrok voordat de oorlog uitbrak, Augustin bleef achter en hun levens namen voorgoed een andere wending, om na
een aantal jaar weer bij elkaar te komen. Schilder van stilte is een intense roman over verlies en hoop.
Deze introductie tot het strafrecht biedt een grondige kennismaking met het materiële strafrecht, het strafprocesrecht en het sanctierecht. De achtste editie is
geactualiseerd naar de stand van de wetgeving per 1 oktober 2020. In het bijzonder heeft de inwerkingtreding van de Wet herziening tenuitvoerlegging
strafrechtelijke beslissingen tot veel wijzigingen geleid.
Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering
Vals beschuldigd
Studieboek op hbo-niveau.
Inleidend studieboek op hbo/wo-niveau.
Psychologie
Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht

Ifemelu en Obinze zijn hevig verliefd op elkaar. Hun geluk wordt wreed verstoord wanneer zij hun land Nigeria
wegens de militaire dictatuur moeten verlaten. De mooie, zelfverzekerde Ifemelu gaat in Amerika studeren. Ze
ontmoet daar nieuwe mensen, knoopt vriendschappen aan, maar krijgt ook te maken met vernederingen en
tegenslag. Obinze besluit naar Londen te gaan en komt terecht in de illegaliteit, een leven waarop zijn burgerlijke
opvoeding hem niet heeft voorbereid. Hij keert jaren later terug naar Nigeria, waar intussen een democratisch
bewind heerst. Ifemelu keert eveneens terug naar haar vaderland, dat net zozeer veranderd is als zij. Wanneer hun
liefde opnieuw opbloeit, worden Ifemelu en Obinze geconfronteerd met de grootste uitdaging van hun leven.
Nadat prins Willem van Oranje op 10 juli 1584 in Delft is vermoord, wordt Job Lukasz, de zoon van de stalmeester
van de prins, van medeplichtigheid beschuldigd. Vanaf ca. 11 jaar.
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