Marantz 1515 Service Manual
Recognizing the artifice ways to acquire this book Marantz 1515 Service Manual is additionally
useful. You have remained in right site to begin getting this info. get the Marantz 1515 Service Manual
connect that we come up with the money for here and check out the link.
You could buy guide Marantz 1515 Service Manual or acquire it as soon as feasible. You could
speedily download this Marantz 1515 Service Manual after getting deal. So, behind you require the
book swiftly, you can straight get it. Its consequently utterly easy and for that reason fats, isnt it? You
have to favor to in this atmosphere

De Beste Therapie Is Mijn Paard... Schuhboutique Doris Finke 2019-12-20 Geweldig ontwerp dat bij
uw stijl past. 105 pagina's in softcover. Een week op een dubbele pagina. Voor alle afspraken, notities
en taken die u wilt noteren en niet vergeten. Voor 1 jaar - 52 weken. Universele kalender voor elk jaar
mogelijk en ook om in de loop van het jaar te beginnen. De datum kan handmatig worden ingevoerd.
10 datumvelden per dag en een notitieveld.
The American Organist 1994
De Noordzeemoorden 2 IJskoud Isa Maron 2014-12-06 Op een koude novemberdag worden de
doorgewinterde rechercheur Maud Mertens en de jonge Kyra Slagter weer samengebracht door een
mysterieuze zaak. Twee jonge kinderen verdwijnen op bijna hetzelfde moment. Hoewel de politie met
man en macht onderzoek doet, kan dat niet voorkomen dat er de volgende dagen meer kinderen
ontvoerd worden. Er is geen enkele connectie tussen de verdwijningen: ze vinden overal in WestNederland plaats, de kinderen zijn tussen de acht en twaalf jaar oud en er wordt geen losgeld geëist.
Diverse Amber Alerts leveren niets op. Hoe meer kinderen verdwijnen, hoe groter de onrust in het land
wordt. Voor Mertens vormen de verdwijningen een onwelkome herinnering aan een oude zaak waarin
een jong meisje slachtoffer werd. Toch maakt dit juist dat ze verbeten achter de ontvoerders aan gaat.
Kyra weet wat het is als een familielid wordt weggerukt en je vol vragen achterblijft: ontvoerd, vermist,
vermoord? De zaak spoort haar nog meer aan haar eigen vermiste zus te vinden: vier jaar geleden
verdween Sarina, zonder spoor of bericht. Tot Kyra ineens een briefkaart van Sarina ontvangt. IJskoud
is het tweede deel in de spannende serie De Noordzeemoorden! 'Een mooie mix van gruwel en
Hollandse "gewoonheid", onberispelijk en met veel vaart geschreven.' VN Thrillergids over De
Noordzeemoorden 1
Als van jou houden verkeerd E. L. Todd 2020-07-09 Cayson en Skye genieten van hun geluk tijdens de
wintermaanden. Ze slapen elke nacht samen in hetzelfde bed. En ze brengen elk moment van de dag
met elkaar door. Maar hun fysieke relatie neemt maar geen hoge vlucht. Skye realiseert zich dat ze
bang is om echt intiem te worden, omdat ze beseft dat ze nooit weer gewoon vrienden kunnen worden
als hun relatie niets zou worden. Wanneer ze dit aan Cayson bekent, leidt zijn reactie tot een
kantelmoment. Slade geniet meer dan goed voor hem is van zijn leven als vrijgezel. Hij vindt het
heerlijk om elke avond uit te gaan met een ander meisje en houdt van zijn vrijheid. Maar als Trinity
een stomme beslissing neemt en daardoor zichzelf in een gevaarlijke situatie brengt, laat hij alles
zomaar vallen om haar te helpen. Zijn hulp wordt echter niet gewaardeerd. Slade en Trinity vechten
een ware veldslag uit, en vol verachting wenst hij dat ze gewoon zou verdwijnen. Maar wanneer het op

een avond van te veel bier en whisky tussen hen escaleert, gebeurt het onverwachte. Een nacht van
dronken seks tegen de muur van zijn appartementsgebouw bevredigt hen allebei meer dan ooit. Maar
wat zal dit voor hun onderlinge relatie betekenen?
Nachtlichtjes David Fontana 2012-09-18 De bijzondere voorleesverhalen in Nachtlichtjes laten
kinderen op een speelse en meditatieve manier kennismaken met zichzelf en hun grenzeloze fantasie.
Je kind beleeft meeslepende en prikkelende avonturen. Voorlezen uit Nachtlichtjes werkt ontspannend
en versterkt de band tussen jou en je kind. De twintig verhalen zijn geïllustreerde visualisaties die je
kind leren om in zichzelf en zijn eigen mogelijkheden te geloven. Dit boek geeft praktisch en
inspirerend advies over meditatie en visualisatie. Deze waardevolle 'levenslessen' voor je kind worden
ingeleid door professor David Fontana.
Waterland Suzanne Vermeer 2020-07-21 Extra spanning van de bestverkopende Nederlandse
thrillerauteur van 2019. Claudette heeft haar hectische leventje in Amsterdam achter zich gelaten en is
met haar man een bed and breakfast begonnen in Umbrië. Onder de Italiaanse zon geeft ze
kookcursussen aan toeristen en van het begin af aan is het een groot succes. Het leven lacht haar toe,
maar wat vrijwel niemand weet is dat ze niet vrijwillig uit Nederland is vertrokken. Al meer dan tien
jaar draagt ze een geheim met zich mee en door de komst van een jonge Nederlandse vrouw en haar
moeder dreigt het verleden haar nu in te halen. Tijdens een etentje valt een naam. Claudette dacht dat
ze voorgoed afscheid had genomen, maar nu blijkt dat sommige zaken niet weggaan. Dat fouten niet
zomaar verdwijnen. En dus zal ze moeten terugkeren naar waar het ooit allemaal begon...
Audio Amateur 1987
High Fidelity/Musical America 1982
Radio-electronics 1984
CQ 1988
Car and Driver 1983
High Fidelity 1982-07
Billboard 1975-04
Harlequin Kerstspecial Carole Mortimer 2020-11-03 Het mooiste kerstcadeau dat je kunt geven is...
liefde. Miljardair onder de mistletoe Wanneer Sophie op het laatste moment de kerst van de knappe,
superrijke Max Hamilton weet te redden, wint ze zijn eeuwige dankbaarheid. Maar veel liever zou ze
zijn eeuwige liefde krijgen... Ingesneeuwd met haar baas Juist op kerstavond komt Amelia vast te zitten
door een blizzard. Gelukkig verblijft ze in een luxeresort in Aspen - waar ze moet doen alsof ze de
vriendin is van haar knappe baas, Luc Chevalier. Dat bedrog zullen ze dus nog even moeten volhouden.
Alleen, is het wel allemaal toneelspel? Weerzien met Kerstmis Jaren nadat Felicia hem voor het laatst
zag, staat haar eerste liefde, Gideon Ford, opeens voor de deur, aantrekkelijker dan ooit. Tot haar
verwondering wil hij de feestdagen samen doorbrengen. Hij is zeker betoverd door de magie van kerst!
In elk geval niet door haar... toch?
Gramophone 1980-06
Audio 1977
The Gramophone 1980
High Fidelity & Audiocraft 1982 Contains "Records in review."
Road & Track 1981
Hi Fi/stereo Review 1960-07
Hi-fi News & Record Review 1979
Cranford Elizabeth Gaskell 1854
De ontdekking van de Middeleeuwen Peter Raedts 2017-04-14 Tot aan het einde van de achttiende
eeuw werden de Middeleeuwen afgedaan als een duister, barbaars tijdperk tussen de klassieke Oudheid

en de Verlichting. Petrarca vond het een diepe afgrond. Erasmus verafschuwde de steriele geleerdheid
van de Middeleeuwen. Voltaire haatte de middeleeuwse kerk, die het leven van mensen vergiftigde. En
Adam Smith betreurde de macht van de gilden, die een vrije markt van vraag en aanbod in de weg
stonden. Rond 1800 veranderde dat ineens. De Middeleeuwen waren nu een voorbeeld van authentieke
menselijkheid, onderlinge verbondenheid en wederzijdse verantwoordelijkheid in hechte
volksgemeenschappen. De Duitse dichter Novalis sprak van ¿schone schitterende tijden, toen Europa
één christelijk land was¿, Walter Scott verheerlijkte in Ivanhoe de belangeloze trouw van de ridder,
Karl Marx en William Morris zagen in de middeleeuwse gilden een voorafspiegeling van de solidariteit
van de arbeidende klasse. Peter Raedts laat zien hoe deze radicale breuk samenhangt met de opkomst
van de moderne nationale staat en met de overgang van een agrarische naar een geïndustrialiseerde
samenleving. Deze ingrijpende veranderingen haalden de bestaande sociale structuren overhoop en om
de veelal kwalijke gevolgen daarvan het hoofd te bieden keken schrijvers, dichters, filosofen en politici
naar idealen van nationale tradities en volksgeest - en die vonden ze in de Middeleeuwen. De
ontdekking van de Middeleeuwen is een baanbrekend boek over de manier waarop men in Duitsland,
Engeland, Frankrijk en Italië een eigen verleden heeft geconstrueerd. En het laat zien waarom de
Nederlandse blik op de eigen geschiedenis volkomen anders was dan die van de ons omringende landen.
Waren de Middeleeuwen een tijd van hechte gemeenschap en ridderlijke trouw of een tijd van
barbaars geweld en ruwe onderdrukking? Een tijd om te vergeten of een tijd om naar terug te
verlangen? Tolkien's Lord of the Rings of Verhoeven's Flesh and Blood? Sinds de Renaissance roept
het beeld van de Middeleeuwen sterk wisselende emoties op. Afkeer en idealisering wisselen elkaar af
tot op de dag van vandaag. Dit boek brengt die wisselende waardering van de Middeleeuwen in kaart
en onderzoekt waarom de Middeleeuwen nooit een vaste plaats gevonden hebben in het collectieve
geheugen van Europa. Het baanbrekende boek over de middeleeuwen van historicus Peter Raedts
verscheen onlangs in duitse vertaling. ‘Diepe indruk maakt De ontdekking van de Middeleeuwen. Wat
een knap en heerlijk boek!’ – NRC Handelsblad ‘De ontdekking van de Middeleeuwen biedt heel veel
moois.’ – Reformatorisch Dagblad ‘****’ – het Parool ‘Raedts toont zich een meester over zijn stof, die
de lezer moeiteloos weet vast te houden en geregeld tot nieuwe inzichten laat komen.’ – Trouw
Japan Directory 1995
Acht grafvondsten van de Veluwse klokbekergroep als uitgangspunt voor chronologische
beschouwingen over de relaties saalisch-böhmische Schnurkeramik, Enkelgrafcultuur, KlokbekerOostgroep en Nederlands-Westduitse klokbekergroepen J.N. Lanting 2013-11-01 In de jaren '20 en '30
van de vorige eeuw waren op de Veluwe, naast beroepsarcheologen uit Leiden en Groningen, ook
meerdere amateurarcheologen aktief, waaronder een aantal beroepsmilitairen. Twee daarvan, kapitein
H.J. Bellen uit Ede en sergeant H. Westendorp uit Nieuw-Milligen, krijgen hier meer aandacht. Dat is
deels vanwege hun vondsten, deels vanwege de documentatie bij die vondsten. Bellen maakte
aantekeningen in zakboekjes, Westendorp corrigeerde fouten in de beschrijving van zijn collectie in de
dissertatie van Bursch. Bellen en Westendorp groeven zes grafvondsten met koperen tongdolkjes op.
Die zijn al eerder beschreven, maar worden hier opnieuw behandeld met gebruikmaking van alle
beschikbare documentatie, en in twee gevallen met gegevens van aanvullend bodemonderzoek.
Daarnaast worden twee toevalsvondsten uit zand/grintgroeves behandeld, de een met een gouden
haarsieraad, de ander met een versierde aardewerken schaal op vier zuilvormige voetjes. Aangetoond
wordt dat dergelijke oude amateuropgravingen en toevalsvondsten een nieuwe bestudering waard zijn.
In het tweede deel van dit boek worden de acht vondsten in een bredere context geplaatst. Mede op basis
van 14C-dateringen en een paar recentere vondsten van gouden haarsieraden in Beers-Gassel (N. Br.)
en Eelde (Dr.) wordt aangetoond dat voorwerpen als tongdolken van koper, gouden / zilveren
Lockenringe en voetjesschalen, die als kenmerkend voor de Klokkebekercultuur te boek staan, ontleend

zijn aan de saalische Schnurkeramik, deels rechtstreeks, deels via de Enkelgrafcultuur.
Een man in de dierentuin Garnett David 2019-02-01 Wat begon als een romantische wandeling door
de Londense dierentuin, ontaardt al snel in een ruzie over hun toekomst samen. John Cromartie is
stapelverliefd op Josephine Lackett, maar beschuldigt haar ervan niet hetzelfde voor hem te voelen.
Hoe durft hij aan haar te twijfelen! 'Je zou opgesloten moeten worden en tentoongesteld, hier in de
dierentuin!' Ze bedoelde het vast niet zo letterlijk, maar eenmaal thuis schrijft meneer Cromartie een
brief aan het bestuur van de dierentuin. Is het niet vreemd, vraagt hij, dat de dierentuin zich laat
voorstaan op zijn vrijwel complete verzameling dieren, maar dat er geen mens is opgenomen in de rij
mensapen? Wonderwel geeft de directie hem gelijk; er wordt een kooi tussen de orang-oetan en de
chimpansee voor hem ingericht met een tapijtje, leesstoel en boekenkast, en een klein privékamertje
erachter met een bed en badkamertje. De eerste dag staat er een handjevol mensen voor zijn tralies
naar binnen te kijken - wat is hier de bedoeling van? Maar elke dag wordt het publiek groter, en al snel
wordt er in heel Engeland over meneer Cromartie gepraat. Hij gaat zo op in zijn nieuwe rol dat de
gedachte pas laat in hem opkomt: wat als Josephine opeens tussen de toegestroomde dagjesmensen
staat? Komt het ooit nog goed tussen hen? Als ze weer oog in oog staan, zou ze dan alsnog voor een
toekomst met hem samen kiezen - zelfs al is het voor het oog van de wereld? Met Een man in de
dierentuin werd David Garnett definitief onthaald als groot literair talent. Net als in Vrouw of vos
slaagt hij erin ons het onvoorstelbare zo boeiend te vertellen, dat wij er volledig in meegaan.
Who's Who in American Law Marquis Who's Who, Inc 2001
Prins der getijden Pat Conroy 1992 Een footballcoach uit Zuid-Carolina vertelt aan de psychiater van
zijn geestesziek geworden zusje hun levensgeschiedenis.
Zondagsleven Judith Visser 2020-10-06 Rinkelende telefoons, felle lampen, rumoerige collega’s én
haar hond mag niet mee. Voor Jasmijn Vink, die autisme heeft, is het dagelijkse kantoorleven een
ware beproeving. In Zondagsleven zoekt Jasmijn uit hoe ze, ondanks alle chaos, een veilige en
overzichtelijke wereld voor zichzelf kan creëren. Hoe ze haar hoofd boven water kan houden – niet
alleen op kantoor, maar ook op het turbulente pad van de liefde. Liefde voor haarzelf, voor haar hond
Romy, voor de mensen om haar heen, en in het bijzonder voor die ene man die zo zijn best doet haar te
begrijpen... Waar Zondagskind ging over opgroeien met autisme, gaat Zondagsleven over je eigen weg
vinden en trouw blijven aan wie je bent.
Massacommunicatie J. G. Stappers 1983 Behandeling van basisbegrippen en uiteenzetting van de
belangrijkste theorieën over de werking en de invloed van massamedia.
Vleugels Claire Corbett 2012-08-07 Als de wereld zou bestaan uit vliegers en niet-vliegers, hoe ver zou
jij gaan om te kunnen vliegen? De wereld in Vleugels is een wereld waarin de oeroude droom van de
mens om te kunnen vliegen werkelijkheid is geworden, dankzij de wetenschap en genetische
manipulatie – en geld, veel geld. De wereld is verdeeld in vliegers en niet-vliegers en het gat tussen de
twee groepen wordt groter naarmate de vliegers zich in alle opzichten willen onderscheiden van de nietvliegers. Peri breekt los van een jeugd vol ontberingen en komt naar de stad, vastbesloten om letterlijk
boven haar verleden uit te stijgen, zich vleugels aan te meten en zich te voegen bij de elite. Om die
ambitie waar te kunnen maken, moet ze een hoge prijs betalen. Haar keuze om met het jongetje waar ze
als nanny voor zorgt te vluchten, is daarom des te opmerkelijker, want het voert haar ver weg van haar
leven vol privileges. Aan Zeke Fowler, een vleugelloze privédetective, de ondankbare taak om voor de
steenrijke ouders Peri op te sporen en hun zoontje terug te halen. Voel de vreugde, de angst en de pure
inspanning van het vliegen – langs duizelingwekkende wolkenkrabbers, door wilde stormen en
overweldigende natuur – in deze prachtige, uitdagende en uiterst fantasievolle debuutroman Vleugels
van de Australische Claire Corbett.
Asa Gray, 1810-1888 Anderson Hunter Dupree 2013

Flauberts papegaai Julian Barnes 2021-11-23 Moderne klassieker van Julian Barnes, Engelse
schrijver van o.a. Alsof het voorbij is; deels een biografisch essay over Gustave Flaubert, deels het
(fictieve) verhaal van een obsessieve zoektocht. In ‘Flauberts papegaai’ van Julian Barnes raakt
Geoffrey Braithwaite, een ouder wordende arts wiens vrouw is overleden, gefascineerd door het leven
en werk van Flaubert en reist regelmatig naar Frankrijk om alle plekken te bezoeken waar de schrijver
gewoond en gewerkt heeft. Hij beschrijft zijn bevindingen in een poging te ontdekken wat er nu
eigenlijk te weten valt over iemands leven – of het nu dat van Flaubert, van zijn overleden vrouw of
van hemzelf is. ‘Flauberts papegaai’ is een briljant en bijzonder geestig hoogtepunt in het oeuvre van
Julian Barnes. Het is een roman, het is een biografie van Flaubert, het is literaire kritiek en het is
tevens een commentaar op deze drie genres.
Motor Trend Walter A. Woron 1981
Amateur Radio 1988
Vuurwerk in de sneeuw Sarah Morgan 2015-10-27 Een heerlijk feelgoodverhaal van USA Today
Bestsellerauteur Sarah Morgan. Tyler O’Neils belangrijkste voornemen deze Kerstmis? Er een groot
feest van maken. Niet voor zichzelf, maar voor zijn dochter, Jess. Hij heeft trouwens zelf ook wat te
vieren, want Snow Crystal, het ski-resort dat hij met zijn broers runt, is volgeboekt met de kerstdagen.
Dat betekent dat Brenna, zijn beste vriendin, bij hem moet logeren, en hij mag absoluut niet laten
merken dat hij meer dan alleen vriendschap voor haar voelt. Ski-instructeur Brenna Daniels vindt dat
ze het prima voor elkaar heeft. Ze heeft van haar hobby haar werk gemaakt én ze kan dagelijks
samenwerken met Tyler, op wie ze al jaren verliefd is. Niet dat er ooit iets gebeurd is... Ze verwacht dan
ook niet dat het problemen zal opleveren dat ze een paar weken een huis zullen delen. Dan gebeurt er
iets wat ze geen van beiden hadden verwacht: Tyler kust haar, en nu is alles anders...
The Lakeside Annual Directory of the City of Chicago 1917
Een romantisch geleerde E. H. P. Cordfunke 2001 Toen Jacobus Henricus van ‘t Hoff op 25-jarige
leeftijd werd benoemd tot hoogleraar Chemie aan de Universiteit van Amsterdam, had hij zijn
belangrijkste publicatie – het ‘Voorstel tot uitbreiding der tegenwoordig in de scheikunde gebruikte
structuurformules in de ruimte’ – reeds op zijn naam staan. In dit 12 pagina’s tellende pamflet uit
1874 verklaarde Van ‘t Hoff de verschillende eigen-schappen van organische stoffen met dezelfde
structuurformule als een gevolg van verschillen in de ruimtelijke bouw van het molecuul. Dit verband
tussen fysische eigenschappen en ruimtelijke bouw van moleculen zou hem tijdens zijn Amsterdamse
jaren blijven boeien. Met zijn onderzoek naar chemische evenwichten, reactiesnelheden en osmotische
druk in verdunde oplossingen legde Van ‘t Hoff de basis voor de fysische chemie, een nieuwe poot
binnen de Scheikunde. Op 10 de-cember 1901 viel hem de eer ten deel om voor zijn baanbrekende werk
in de chemische weten-schap de eerste Nobelprijs voor de Scheikunde in ontvangst te nemen. Hoewel
Van ‘t Hoff in 1895 zijn Amsterdamse laboratorium verruilde voor een nieuwe aanstelling in Berlijn
waar hij zich nagenoeg zonder onderwijsverplichtingen volledig aan zijn onderzoek kon wijden, was
hij geenszins een stoffig onderzoeker die zich enkel tot zijn vakgebied beperkte. Al tijdens zijn studie
Chemische technologie in Delft was hij een groot liefhebber van de poëzie van Byron, bestudeerde hij
de positivisten en ijverde hij voor de oprichting van een debating club. Bij de aanvaarding van zijn
hoogleraarschap in Amsterdam bepleitte Van ‘t Hoff aan de hand van de biografieën van 200
geleerden voor de ‘Verbeeldingskracht in de wetenschap’, want naast waar-neming, zo meende hij, was
fantasie onontbeerlijk voor wetenschappelijke vooruitgang. Ook in Berlijn hield Van ‘t Hoff
populariserende voordrachten over de fysische chemie om zo een breed publiek van de chemische
ontwikkelingen op de hoogte te stellen. Tot aan zijn dood in 1911 zou hij zelf – geïnspireerd door
Byron’s gedichten – poëzie blijven schrijven. Weinig geleerden zullen tijdens hun leven zo zijn geëerd
en vereerd als Van ‘t Hoff. In Een romantisch geleerde wordt een biografische schets gegeven van de

persoon en diens werk, dat zo’n grote invloed heeft gehad op de ontwikkeling van de fysische chemie.
Levenslang Stacey Lannert 2011-10-09 Als klein meisje aanbad Stacey haar vader, maar toen ze negen
jaar oud was deed Tom Lannert wat geen vader zou mogen doen: hij begon zijn dochter seksueel te
benaderen en haar uiteindelijk zelfs stelselmatig te verkrachten. Staceys moeder had wel een
vermoeden van het misbruik, maar deed niets en toen Stacey twaalf was, scheidden haar ouders. Stacey
en haar jongere zusje Christy blijven achter bij hun vader. Hoewel Christy ook wordt mishandeld,
blijven de verkrachtingen haar bespaard. Stacey houdt vol, tot ze op 4 juli 1990, na een zoveelste
gewelddadige aanval, breekt. Ze schiet haar vader dood terwijl hij zijn roes ligt uit te slapen op de
bank. Ze is dan achttien jaar oud. Stacey bekent na haar aanvankelijke paniek schuld en wordt
veroordeeld tot levenslang. Hoewel ze opgesloten zit, vindt Stacey in de gevangenis eindelijk vrijheid: de
vrijheid om haar vader te vergeven wat hij heeft gedaan en de vrijheid om zichzelf te vergeven dat zij
hem heeft gedood.
1956: de wereld in opstand Simon Hall 2016-01-14 'Simon Hall heeft een prachtig boek geschreven en
een bij nader inzien adembenemend jaar zijn verdiende plek in de historie bezorgd.' - de Volkskrant
Het jaar 1956 is een kantelpunt in de geschiedenis. Opstanden in Polen en in Hongarije, de Suezcrisis,
uitbarstingen van antikoloniaal nationalisme in Afrika en het Midden-Oosten... De opstanden, rellen
en crises die in 1956 wereldwijd voorkwamen, zijn geen losstaande gebeurtenissen. Ze hebben alles met
elkaar te maken. Het jaar 1956 markeert het einde van de naoorlogse periode en is de voorbode van de
protestcultuur van de jaren zestig. Martin Luther King vatte in een speech in december 1956 het jaar zo
samen: ‘De aanhoudende onlusten in Azië, de opstanden in Afrika, het nationalistisch verlangen van
Egypte, het wapengekletter in Hongarije, de raciale spanningen in Amerika – het zijn de barensweeën
van een nieuw tijdperk.’ Simon Hall vertelt het verhaal van de epische, globale worstelingen vanuit het
oogpunt van de vrijheidsstrijders, de dissidenten en de talloze gewone mensen die de onderdrukkende en
totalitaire regimes omver wierpen om er een nieuwe, betere wereld voor in de plaats te krijgen.
Daarnaast kijkt hij naar de invloed op lange termijn van alle gebeurtenissen van dat jaar. De jonge
Engelse historicus Simon Hall studeerde in Sheffield en in Cambridge. Hij werkt tegenwoordig aan de
Universiteit van Leeds en is gespecialiseerd in de geschiedenis van Amerika. Hij heeft meerdere
wetenschappelijke boeken op zijn naam staan. 1956 ontstond vanuit een lange fascinatie met
vrijheidsbewegingen en politiek protest.
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