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Databases David M. Kroenke 2017
De werkelijkheid is niet wat ze lijkt C. Rovelli 2017-08-14 Hoe moeten geïnteresseerde lezers nog iets begrijpen van alle recente ideeën
over de kosmos? In zijn boek legt Rovelli het nu aan een breder publiek uit. Zo laat hij zien hoe vaak oude conceptenen ideeën telkens
weer opduiken. En misschien onbedoeld: ook hoezeer de natuurkunde zelf evolueert.
Mosquito Timothy C. Winegard 2019-10-24 In Mosquito laat Timothy C. Winegard ons zien hoe bepalend de mug is geweest voor de
loop van onze geschiedenis. Van alle mensen die ooit op aarde hebben geleefd is bijna de helft om zeep geholpen door een mug,
grootse legers werden verslagen door muggenplagen, strategen zochten naar omwegen om de kleine steker te ontlopen, en sommige
landen hadden niet eens bestaan als de mug zijn gewicht niet in de strijd had geworpen. Winegard beschrijft op sprankelende wijze het
verhaal van de mug en werpt zo een even verhelderend als verrassend nieuw licht op de geschiedenis van de mens.
Nemesis divina Carl von Linné 1996
Niet schrikken mama Alma Rosa Jeannetta Mathijsen 2019 Vrouwen hebben veel meer mogelijkheden dan vroeger. Maar hoe wordt die
vooruitgang daadwerkelijk ervaren? Zijn vrouwen zelfverzekerder geworden dan vroeger? Zijn ze vrijer, gelukkiger, minder bang? En
wat hebben al deze veranderingen eigenlijk betekend voor mannen? Alma en Marita Mathijsen schrijven elkaar over de zij/hij-kwestie.
Daarbij neemt Alma, die ondanks alles nog veel ongelijkheid ziet, soms standpunten in die voor haar moeder al te radicaal zijn. Marita
laat haar dochter zien hoe vrouwen in het verleden voor hun gelijkwaardigheid zijn opgekomen. Niet schrikken mama is een fascinerend
brievenboek, waarin het heden scherp wordt gesteld door de lens van het verleden. Bron: Flaptekst, uitgeversinformatie.
De bijbel van de Japanse keuken Tosao van Coevorden 2019-11-29 De Japanse keuken staat bekend om het gebruik van bijzondere
en verse ingrediënten. In de meeste toko's vind je tegenwoordig een Japanse afdeling en ook de beter gesorteerde supermarkt heeft het

een en ander staan. De Japanse keuken is over het algemeen licht en gezond en Japans koken is minder moeilijk dan vaak wordt
gedacht; de ruim 126 miljoen Japanners koken wanneer ze uit hun werk komen eveneens de gerechten die in dit boek staan.
Natuur en kunst Erik Jong 1993
Godface Asha Karami 2019-09-26 Asha Karami leerde in haar eerste zeven levensjaren vier talen, geen van alle beschouwt ze als haar
moedertaal. Ze veranderde reeds drie keer van naam en ook haar geboortedatum is een complex verhaal. De onaffe mens en haar plek
in onze op perfectie gerichte samenleving staat centraal in haar poëzie. In haar haast intuïtieve gedichten ontwricht en onthecht ze haar
personages. Ze plaatst zonder hiërarchie existentiële thema's naast alledaagse irritaties, op zoek naar de randen van betekenis.
Godface is een gelaagde bundel waarin met rake beelden en verrassende montages telkens iets bezworen en/of aangeklaagd wordt.
De toon is soms opstandig, soms vol wrange humor, maar geeft ook vaak blijk van grondige compassie.
Het menselijk lichaam voor Dummies D.R. Siegfried 2003 Beschrijving van de bouw en functie van het menselijk lichaam.
12 jaar slaaf Solomon Northup 2014-02-21 'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek had gehoord. Voor mij is het even
belangrijk als het dagboek van Anne Frank.' - Steve McQueen Solomon Northup, in 1808 als vrij man geboren in New York, wordt in
1841 ontvoerd en in het Zuiden verkocht als slaaf. Twaalf jaar lang werkt hij op plantages in Louisiana, vaak onder de meest wrede
omstandigheden, altijd in de hoop zijn vrijheid terug te winnen. In 1853 komt Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar verschijnt 12 jaar
slaaf, zijn eigen aangrijpende relaas van zijn gevangenschap in een van de donkerste periodes uit de Amerikaanse geschiedenis. Het
boek slaat direct in als een bom en opent vele Amerikanen de ogen voor de onmenselijkheid van het slavernijsysteem. 12 Years a Slave
is verfilmd door de Britse filmmaker Steve McQueen en werd geproduceerd door onder anderen Brad Pitt. De film won de Golden Globe
voor Beste Film en is genomineerd voor negen Oscars, waaronder die voor Beste Film. Het boek verschijnt voor het eerst in
Nederlandse vertaling. Met een voorwoord van Steve McQueen en een inleiding van Bianca Stigter
De marketingbijbel voor een digitale wereld Bert Van Wassenhove 2020-10-10 WELKE TRENDS GEVEN DE MARKETING VAN
MORGEN VORM? WAAR INVESTEER JE ALS BEDRIJF HET BEST TIJD EN GELD IN? HOE BOUW JE EEN STERK
MARKETINGPLAN OP? Door de snelle evolutie van digitale kanalen, en vooral van sociale media, ondergaat het vak van marketing en
communicatie een radicale revolutie. Je moet snel kunnen inspelen op de verwachtingen van je klanten, en de vorm en inhoud van je
boodschap moeten aan nieuwe voorwaarden voldoen. Dat heeft impact op de volledige aanpak van je digitale marketing. De vele
nieuwe kanalen, formats en methoden verplichten je ook om je op een andere manier te organiseren als marketeer. Het meten van alle
marketinginspanningen is daarbij van cruciaal belang. Dit boek leert je hoe je je marketingstrategie afstemt op de digitale wereld en
maakt je wegwijs in de basisbeginselen van de nieuwe 4 M'en van marketingtransformatie: Medium, Message, Method en Metrics.
A description of the King's royal palace and gardens at Loo Walter Harris 1974 Gedetailleerde beschrijving van het paleis en de tuinen
aan het einde van de 17e eeuw.
Raymond van Barneveld Jasper Boks 2019-11-18 Een postbode die het schopt tot vijfvoudig wereldkampioen. Een jongen uit een
Haagse volksbuurt die het darts in Nederland op de kaart zette. Iemand die rijk en beroemd wordt dankzij drie dartspijlen. Waar hij komt,
schalt het 'Barney Army' door de zaal. Het leven lacht Raymond van Barneveld toe. Zou je denken. Want gelukkig? Nee, dat is hij niet.
De man die schuilgaat achter Barney is in werkelijkheid een depressieve, onzekere man. Iemand die volgens zijn ex-vrouw Silvia

zichzelf de afgelopen jaren flink is kwijtgeraakt. 'Ik betwijfel of zijn kwelgeesten hem ooit met rust laten.' Zijn manager Jaco bestempeld
hem als een 'beschadigde volwassene'. Zijn grote rivaal Phil 'The Power' Taylor zegt: 'Raymond is een legende, een van de beste
darters aller tijden. De enige die dat niet door heeft, is hij zelf.' Zijn laatste wereldtitel dateert alweer van 2007 en zijn laatste grote
individuele prijs van 2014. De wereld is veranderd. En ook de darter is dat: hij is opa, heeft suikerziekte en is de underdog. Het steekt
hem dat uitgerekend landgenoot Michael van Gerwen nu de koning van de dartwereld is. Wat nog wel hetzelfde is: de drang om de
beste te willen zijn en de pijn van een nederlaag, die te vergelijken is met het verliezen van een dierbare. 'Als ik verlies, ben ik voor mijn
gevoel weer dat jongetje van vroeger dat nergens goed in was. Dan denk ik: zie je wel, je bent gewoon een loser.' Jarenlang heeft de
'Cruijff van het darts' alles geprobeerd om de tijd terug te draaien. In 2018 kwam hij tot het besef dat het een onbegonnen strijd is. Eind
2019 stopt hij ermee. In Game Over wordt Raymond van Barneveld gevolgd tijdens de laatste maanden van zijn dartscarrière. 'Ik weet
zeker dat ik, als ik 85 ben en terugkijk op m'n leven, denk: Raym, Raym, Raym, waarom ben je zo geweest, waarom heb je het zo
moeilijk voor jezelf gemaakt? Maar dat is nu eenmaal m'n karakter. Weet je wat het met mij is: the world is not enough.'
Johan Cruijff Auke Kok 2019-11-14 Een groot deel van Johan Cruijffs illustere carrière en leven voltrok zich in het volle licht van de
schijnwerpers. Maar als mens en sportman bleef Cruijff in vele opzichten een ondoorgrondelijk mysterie. Gebruikmakend van talloze
unieke documenten en puttend uit honderden interviews met buurt- en klasgenoten, jeugdvrienden en -vriendinnen, trainers, zakelijke
compagnons en familieleden schreef Auke Kok de definitieve biografie van de kwajongen, zoon, familieman, voetballer, trainer,
voetbalfilosoof en commercieel pionier. Zijn levensverhaal is als een jongensboek, het verhaal van de volksjongen die uitgroeide tot een
mondiaal fenomeen. Johan Cruijff, de biografie toont wie Johan Cruijff écht was, hoe hij zijn enorme invloed als 'totaalvoetballer'
vormgaf, en hoe de briljante, maar aanvankelijk te magere en nerveuze Cruijff zich de reputatie van vernieuwer kon verwerven, van
betweter en ruziemaker - en van inspirator van miljoenen over de hele wereld.
Politieke stenogrammen Willem Schinkel 2019-10-17 In Politieke stenogrammen levert Willem Schinkel munitie voor iedereen die
politiek rechts wil bestrijden op thema's als klimaat, economie en racisme. Hij illustreert krachtig hoe liberaal-democratische politici op
zowel links als rechts ruimte maken voor nieuwe vormen van fascisme. In elk van Schinkels stenogrammen schuilt een oproep tot een
volkomen andere manier van denken.
Praktisch perfect Katie Fforde 2020-01-21 Heerlijke feelgood voor als je lekker eens tijd voor jezelf hebt! Anna is binnenhuisarchitect en
heeft alles op het spel gezet door een klein maar schattig huis te kopen. Zo hoopt ze meteen haar familie te bewijzen dat ze prima voor
zichzelf kan zorgen. Maar hoewel het huis er van buiten perfect uitziet, heerst er achter de voordeur complete chaos: de vloer ontbreekt,
ze gebruikt een ladder als trap, en de verlichting bestaat uit kaarslicht. Anna begint zich al snel af te vragen of ze zich misschien te veel
op haar hals heeft gehaald. Gelukkig krijgt Anna behalve kopjes thee en glazen wijn ook morele steun van haar buurvrouw Chloe. Maar
net als het erop lijkt dat zowel de renovatie als het leven van Anna praktisch perfect verloopt, komt de knappe, maar onuitstaanbare Rob
Hunter op haar pad, die meer hordes opwerpt dan ze ooit heeft hoeven nemen… In de pers ‘Ouderwetse romantiek op zijn best.’ Elle
'Fijn om bij weg te dromen.’ Flair
De vlinderleeuw Michael Morpurgo 1996 Een Zuidafrikaanse jongen sluit vriendschap met een witte leewenwelp. Vanaf ca. 10 jaar.
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.
BACCHAE Euripides 1973
K van Klara 16 - Helemaal perfect Line Kyed Knudsen 2019-09-09 Klara vindt dat ze het goed doet op school. Tijdens een
tienminutengesprek wordt gezegd dat ze wel wat meer mag zeggen in de les. En wat moeilijkere boeken mag lezen. Plotseling voelt het
alsof er veel meer dingen zijn waar Klara niet zo goed in is. Ze doet erg haar best om beter te worden. Om perfect te worden. Dat is
alleen wel moeilijk wanneer je de hele tijd vindt dat anderen het beter doen. Maar zijn ze wel beter of is Klara te streng voor zichzelf?
"Helemaal perfect" is het 16e deel in de populaire serie over Klara en haar vriendinnen. De boeken kunnen onafhankelijk van elkaar
worden gelezen. Line Kyed Knudsen (geb. 1971), debuteerde in 2003 met de roman Pigerne fra Nordsletten [De meisjes van de
Noordvlakte]. In 2007 kreeg ze de Gyldendals Pippi prijs. Line schrijft kinder- en jeugdboeken en ze geeft kinderen les in creatief
schrijven.
Pedagogiek in de Vingers Inge Van Rijn 2020-03-16 Dit werkboek geeft praktijkgerichte adviezen om met pedagogisch medewerkers in
gesprek te gaan over hun werk. Het laat zien hoe je samen na kunt denken over de pedagogische taken van het kindercentrum. Sinds
2019 moet iedere pedagogisch medewerker worden gecoacht door een pedagogisch begeleider. Dat stelt de wet Innovatie Kwaliteit
Kinderopvang (IKK) verplicht. Kindercentra zitten te springen om goed opgeleide begeleiders. Met dit boek krijgen opleidingen en
begeleiders in kindercentra praktische 'tools' aangereikt waarmee ze direct in de praktijk aan de slag kunnen. Bij ieder hoofdstuk staan
concrete opdrachten en tips. Het boek is geschreven in een taal die de medewerkers uit de kinderopvang begrijpen en die hen
aanspreekt. De alledaagse praktijk van de kinderopvang komt tot leven in sprekende voorbeelden. Dringende pedagogische vragen

komen aan bod. Hoofdpersonen in het boek zijn de pedagogisch medewerkers: hun taken op de werkvloer staan centraal. Inge van Rijn
werkte 25 jaar als pedagogisch begeleider in de kinderopvang. Zij kent de kneepjes van het vak en heeft jarenlang scholing gegeven
aan pedagogisch medewerkers. Als 'schrijvende pedagoog' publiceert zij onder andere in het vakblad Kinderopvang.
Objectgeorinteerde software engineering Stiller 2002
De veertiende eeuw Sandra Baragli 2006
Handboek knopen / druk 1 Des Pawson 2009-06-20 Met behulp van kleurenfoto's wordt stapsgewijs aangegeven hoe allerlei knopen in
touwwerk gemaakt kunnen worden; bijzondere technieken zoals splitsen worden uitgelegd.
De vrucht van de oude dag Rudi Hermans 2019 Wanneer Clara, de vrouw van Frits, op een dag de deur uitgaat en langer dan normaal
wegblijft, speelt in het hoofd van de gepensioneerde automonteur de film van hun leven samen. Een film die naarmate de uren vorderen
alsmaar zwarter wordt.00'De vrucht van de oude dag' is in Hermans? traditie een verhaal dat een pijnlijke inkijk geeft in het menselijk
gedrag, en de onhandigheid waarmee mensen - door de henzelf of door anderen opgelegde regels, normen en waarden - daarmee
omgaan. Frits is allesbehalve de man die je graag in je naaste omgeving zou hebben, maar net dat maakt van hem een onvergetelijk
romanpersonage.
Materiaalkunde Kenneth G. Budinski 2009 In Materiaalkunde komen alle belangrijke materialen die toegepast worden in
werktuigbouwkundige constructies aan de orde, zoals metalen, kunststoffen en keramiek. Per materiaalgroep behandelen de auteurs: ·
de belangrijkste eigenschappen; · de manier van verwerking; · de beperkingen; · de belangrijkste keuzeaspecten met betrekking tot
constructies; · de manier van specificatie in een technische tekening of een ontwerp. De eerste editie van Materiaalkunde verscheen
alweer dertig jaar geleden. In de tussentijd is het voortdurend aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen en het mag dan ook met recht
een klassieker genoemd worden.
Toevluchtsoord Jérôme Loubry 2020-11-03 Als haar grootmoeder overlijdt, reist Sandrine af naar haar laatste woonplaats: een eiland
voor de Franse kust. De internationale doorbraak van bekroond thrillerauteur Jérôme Loubry, nu voor maar € 12,99 De jonge journalist
Sandrine heeft haar grootmoeder nooit gekend. Als ze hoort dat de vrouw is overleden, wil ze graag de plaats bezoeken waar haar
grootmoeder vrijwel haar hele leven heeft gewoond: een eiland voor de Franse kust. Sandrine reist af naar het koude, grijze eiland en
maakt kennis met de bewoners. Die zijn daar, net als haar grootmoeder, in 1946 komen wonen en er nooit meer weggegaan. Al snel
vermoedt Sandrine dat de bewoners een gruwelijk geheim bewaren. Er is destijds iets vreselijks gebeurd, want de bewoners zijn na al
die jaren nog steeds doodsbang. Iets weerhoudt ze ervan het eiland te verlaten, alsof ze gevangenen zijn... Wanneer inspecteur Damien
Bouchard te horen krijgt dat er een jonge vrouw op het strand is aangetroffen, treft hij haar zwaar getraumatiseerd en onder het bloed
aan. De vrouw, die Sandrine heet, beweert een vreselijke ontdekking te hebben gedaan op een eiland niet ver van de Franse kust. Het
probleem? Niemand heeft ooit van dat eiland gehoord. In de pers ‘Deze psychologische thriller kost je je nachtrust! Eenmaal begonnen
kun je niet meer stoppen met lezen. Maar pas op! Niets is wat het lijkt.’ ***** Hebban.nl ‘Toevluchtsoord blaast je van je stoel; een
ongelooflijk goede psychologische thriller die je constant op het verkeerde been zet. Chapeau!’ ***** Vrouwenthrillers.nl ‘Nog nooit zo’n
goeie thriller gelezen. Toevluchtsoord zit vol plottwists en het einde is mindblowing.’ ***** Thrillerlezers.blogspot.com
De verkeerde bruid Stephanie Laurens 2012-08-01 Gyles Rawlings, de vijfde graaf van Chillingworth, heeft besloten te trouwen met een

echte lady die hem veel zonen zal schenken, gehoorzaam is, en een oogje dichtknijpt als hij zijn maitresse bezoekt. Francesca lijkt hem
een geschikte keuze, ook al heeft hij haar nog nooit ontmoet. Voor het altaar ontdekt Gyles tot zijn stomme verbazing dat hij de
verkeerde bruid te pakken heeft. Francesca blijkt allesbehalve gedwee.
Een zomernacht Wilma Hollander 2019-09-26 Een heerlijke liefdesroman van topschrijfster Wilma Hollander, die zich afspeelt in het
romantische Griekenland. Emily Lensinck, reisjournaliste bij een glossy tijdschrift, zag zichzelf al in haar mooiste bikini op het strand van
Hawaï liggen. In plaats daarvan wordt ze door de nieuwe hoofdredactrice naar de ongenaakbare bergen van Noord-Griekenland
gestuurd om een reportage te maken over een geheimzinnige zigeunerstam. Als klap op de vuurpijl is de fotograaf op deze hachelijke
expeditie niemand minder dan de beruchte Damian d'Amancourt, een sacherijnige vrouwenhater. Emily baalt als een stekker. Tot ze
ergens tussen Thessaloniki en Alexandroupolis ontdekt dat Damian nog andere talenten heeft dan mooie plaatjes schieten... Wilma
Hollander schrijft haar romantische boeken het liefst op het met druivenranken overdekte terras van haar knusse woning in Griekenland.
Blauwe luchten, romantische strandjes en verre oorden dienen dan ook vaak als achtergrond voor haar eigentijdse populaire
liefdesverhalen. Naast haar romans voor Uitgeverij Cupido schreef Wilma Hollander ook 'De rozen van Beekbrugge', de eerste
Nederlandse Harlequin Romance-trilogie.
Aanpakken Julia Sprang 2019-09-27 In deel 1 van Boekwinkel De overkant, Aanpakken, is Anouk na een heftige periode in haar leven
naar het eiland gekomen om zichzelf weer te vinden. Ze besluit een kleine boekwinkel op te zetten. De serie Boekwinkel De overkant
van Julia Sprang draait om het reilen en zeilen in een kleine eilandboekwinkel. In deel 1, Aanpakken, is Anouk na een heftige periode in
haar leven naar het eiland gekomen om zichzelf weer te vinden. Met haar ex Robert woonde ze in een enorm pand in het centrum van
Utrecht. Hij was strafrechtadvocaat en zij hr-manager, allebei zeer succesvol, maar het bleek dat hij een dubbelleven leidde. Anouk
besloot Robert aan de kant te zetten en zegde haar baan op. Ze probeert alles wat er is gebeurd te verwerken en denkt daarbij vaak
aan haar overleden moeder. Haar droom is om een boekwinkel te beginnen waar mensen ook gezellig koffie kunnen komen drinken. Ze
heeft een pand gekocht en alle plannen liggen klaar, en de openingsdatum nadert met rasse schreden. Zal het haar lukken om alles op
tijd af te krijgen? Gelukkig komt er hulp uit onverwachte hoek. Stefan, een weduwnaar uit de buurt met een jonge dochter, zet alles op
alles om Anouk te helpen met haar winkel. Heeft Anouk straks niet alleen een nieuwe winkel, maar ook een nieuwe liefde?
Zo niet, dan toch Richard Branson 2012-01-09 'Waar een wil is, is altijd een weg!' aldus Richard Branson. Kunnen we ons leven meer
inhoud geven en tegelijkertijd de wereld helpen verbeteren? Branson laat op inspirerende wijze zien hoe je dat kunt bewerkstelligen.Zo
niet, dan toch introduceert een compleet nieuwe manier van werken. Branson beschrijft hoe makkelijk het eigenlijk is om je werk niet
alleen een baan van negen tot vijf te laten zijn. Hoe je je mentaliteit kunt veranderen, problemen op kunt lossen en je baan tot iets kunt
maken waar je écht trots op kunt zijn. Zijn aanpak is een grote inspiratie voor iedereen die succesvol zakendoen wil laten samengaan
met het streven naar een betere wereld.
Oranje in revolutie en oorlog. Een Europese geschiedenis, 1772-1890 Jeroen Koch 2018 Drie vorsten uit het Huis Oranje-Nassau
regeerden tussen 1813 en 1890 over het Koninkrijk der Nederlanden, maar hun koningschap was weinig vanzelfsprekend. Willem I
(1772-1843) was bij geboorte voorbestemd om stadhouder van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden te worden, als opvolger
van zijn vader, erfstadhouder Willem V. De Oranjefamilie werd echter uit de Republiek verjaagd en zwierf bijna twee decennia door

Europa, dat door de Franse Revolutie en de napoleontische oorlogen in chaos verkeerde. In 'Oranje in revolutie en oorlog' bekijkt
historicus Jeroen Koch de geschiedenis van de Oranjevorsten vanaf de nadagen van de Republiek tot aan het begin van het moderne
Nederland, en plaatst voor het eerst het wedervaren van de Oranjedynastie in een Europese context.
Publieke zaken in de marktsamenleving Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 2015-12-15 Welke verwachtingen mogen we
van marktwerking hebben? Behartigt de markt de publieke belangen voldoende? Welke verantwoordelijkheden komen marktpartijen en
de overheid toe? In dit rapport plaatst de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) de discussie over marktwerking in
het perspectief van de ingrijpende maatschappelijke transformatie die zich in de afgelopen decennia heeft voltrokken. De onderlinge
verhoudingen tussen, maar ook binnen de domeinen markt, overheid en samenleving zijn veranderd. Het marktwerkingsbeleid werd
daardoor met lastige vraagstukken geconfronteerd. Beleid gericht op het behartigen van publieke zaken zal in de huidige
marktsamen¬leving op een bredere leest moeten worden geschoeid dan waarop het marktwer¬kingsbeleid werd ontworpen. De WRR
werkt deze visie uit door in het bijzonder aandacht te besteden aan de verantwoordelijkheden voor de publieke zaak die het
bedrijfsleven toekomen. Ten slotte analyseert de WRR hoe de overheid kan bevor-deren dat deze verantwoordelijkheden ook
daadwerkelijk worden genomen.
Toekomstshock Alvin Toffler 1970
Dames op de Herengracht Margareth Hillebrandt 2019
Java 2 in 24 uur R. Cadenhead 2003
Gebroken glas Anja Feliers 2019 Na een zelfmoordpoging van de 17-jarige Emmy, huurt haar vader, een rijke chirurg, psychologe
Kathleen Verlinden in en gaat Emmy's broer op zoek naar de oorzaak van de wanhoopsdaad van zijn zus.
Wereldgeschiedenis van Nederland 2018 Wereldgeschiedenis van Nederland', samengesteld in samenwerking met Huygens Instituut
voor Nederlandse Geschiedenis, vertelt het wereldwijde en tijdloze verhaal van onze geschiedenis; van oermens Krijn, later vernoemd
naar het Duitse Neanderthal, tot orkaan Irma op Sint Maarten. Meer dan honderd Nederlandse historici ? van jong tot oud, van
aanstormend tot alom geroemd ? komen in dit boek aan het woord.

solution-manual-mechanical-metallurgy-dieter-bittorrent

Downloaded from duurzaam.centrumnijmegen.nl on September 29, 2022 by guest

