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Het Buddhisme en zijn stichter Justus Hiddes Halbertsma 1843
De vryheid Johannes Allart 1783
Front Page Digby Diehl 1981 Reproduction of selected front pages of the Los Angeles times, 1881-1981.
De lantaarn voor 1798 Amurath-effendi (Hekim-bachi.) 1798
"Totally Un-English"? Richard Dove 2005 The internment of 'enemy aliens' by the British government in two world wars remains largely hidden
from history. British historians have treated the subject – if at all - as a mere footnote to the main narrative of Britain at war. In the 'Great War',
Britain interned some 30,000 German nationals, most of whom had been long-term residents. In fact, internment brought little discernible
benefit, but cruelly damaged lives and livelihoods, breaking up families and disrupting social networks. In May 1940, under the threat of
imminent invasion, the British government interned some 28,000 Germans and Austrians, mainly Jewish refugees from the Third Reich. It was a
measure which provoked lively criticism, not least in Parliament, where one MP called the internment of refugees 'totally un-English'. The
present volume seeks to shed more light on this still submerged historical episode, adopting an inter-disciplinary approach to explore hitherto
under-researched aspects, including the historiography of internment, the internment of women, deportation to Canada, and culture in
internment camps, including such notable events as the internment revueWhat is Life!
Reisbrieven uit Dietschland en Denemark C. J. Hansen 1860
De dood voor ogen Peter James 2022-06-02 Tom Bryce vindt een cd waarop te zien is hoe een vrouw wordt vermoord. Niet lang daarna wordt
hij bedreigd... 'De dood voor ogen' is deel 2 in de Roy Grace-serie van Peter James waarvan alle delen lost te lezen zijn. Wat zou jij doen als je
een cd in de trein zou vinden? Tom Bryce vindt een cd in de trein en neemt hem mee naar huis. Hij wil de eigenaar ervan opsporen en de cd
terugbezorgen. 's Avonds steekt hij het schijfje in de computer en ziet tot zijn ontzetting hoe een nietsvermoedende jonge vrouw live voor de
camera wordt vermoord. Op hetzelfde moment onderzoekt de politie in Brighton, onder leiding van inspecteur Roy Grace, de identiteit van een

vrouw wier lichaam zonder hoofd in de duinen gevonden is. Niet lang nadat Tom de cd heeft bekeken, wordt hij bedreigd. Hij en zijn gezin zijn
hun leven niet zeker als hij naar de politie gaat. Maar Tom ziet geen andere uitweg en, gesteund door zijn vrouw Kellie, legt dapper een
verklaring af tegenover Roy Grace en zijn rechercheteam. Vanaf dat moment is de moord op de familie Bryce slechts een kwestie van tijd-en
een gruwelijke attractie: de moord op Kellie en Tom wordt al aangekondigd op het internet. Ze hebben de dood voor ogen... Peter James
debuteerde in Nederland en Belgi et Doodsimpel, een uitermate spannende thriller over een man die voor de-sinistere - grap op zijn vrijgezellenavond in een doodskist wordt begraven en voor een paar uur achtergelaten. De dood voor ogen is het tweede boek rondom inspecteur Roy
Grace, de man die in Engeland voor Brighton doet wat Rebus in Schotland voor Edinburgh deed. Peter James werkt momenteel aan het tvscript van Doodsimpel ta aan twee vol-gende romans rondom Roy Grace. 'Het verhaal leidt naar een geweldige climax en de spanning van het
moment is bijna voelbaar' Evening Standard 'De plot ontvouwt zich voortreffelijk via verschillende korte cliffhangers, waardoor de spanning
beangstigend oploopt. Ik was volkomen gegrepen. Dit is een uitmuntende thriller, ten zeerste aanbevolen' LoveReading.co.uk 'James is een
fantastisch goede schrijver die zijn lezer gekluisterd houdt met een superieure vertelstijl.'ReviewingTheEvidence.com
Idonia Virginie Loveling 1891
Weefschool te Goor Justus Hiddes Halbertsma 1837
Burgerluidjes Justus van Maurik (jr) 1884
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.
Illustriertes Wiener Extrablatt 1881
Liefs van Aubrey Suzanne LaFleur 2011-05-31 Na een tragisch auto-ongeluk staat het leven van de elfjarige Aubrey op zijn kop. Terwijl ze een
nieuw leven begint, denkt Aubrey alles te hebben wat ze nodig heeft: spaghetti en Sammy, haar nieuwe vis. Ze kan niet praten over wat er is
gebeurd. Ze kan er alleen over schrijven, ook al leest niemand de brieven. Met de hulp van haar fantastische oma en nieuwe vrienden leert
Aubrey dat ze niet alleen is, en gaandeweg vindt ze de woorden om haar gevoelens te uiten. Liefs van Aubrey is hartverscheurend, dapper,
eerlijk, grappig en hoopvol.
Alle kroegverhalen Simon Carmiggelt 1984
Borrelwoordenboek Ewoud Sanders 1997 Lexicon van Nederlandse benamingen voor een glaasje sterke drank.
Profil 2005
Megilat Rut 1859
Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal Johan Hendrik Dale 1884
Van allerlei slag Justus van Maurik (jr) 1881
De vrije Fries Provinciaal Friesch Genootschap ter Beoefening der Friesche Geschied-, Oudheid- en Taalkunde 1839
Vlechtwerk uit verscheiden kleuren E. Laurillard 1884
Voor den zondag 1895
Duurzaam projectmanagement Gilbert Silvius 1970-01-01 Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zijn niet meer

weg te denken thema s in de huidige maatschappij.Dit boek gaat over duurzaamheid in het managen van projecten. Oftewel: niet alleen groene
projecten, maar het beschouwen van duurzaamheid in het managen van alle mogelijke projecten. Dat vereist duurzaam denken, maar vooral
duurzaam doen. Het gaat ook over de projectmanager die een balans moet zien te vinden tussen wat mensen willen en kunnen, wat de aarde
beschikbaar stelt en wat financieel rendabel is. Duurzaam projectmanagement is in feite MVO in de praktijk.De link tussen duurzaamheid en
projecten is niet nieuw. Maar het accent in deze relatie is de laatste jaren veranderd. Duurzaamheid in projecten ging aanvankelijk over de
continuïteit van het resultaat. Met name in ontwikkelingsprojecten heeft de zorg voor de continuïteit van het projectresultaat geleid tot studies en
publicaties die duurzaamheid (in het Engels sustainability ) koppelen aan projectmanagement-processen. Het inzicht dat duurzaamheid draait
om verandering, heeft echter geleid tot een vernieuwde aandacht voor duurzaamheid in projectmanagement.In dit boek geven de auteurs
handen en voeten aan duurzaam projectmanagement. Met concrete toepassing in de projectmanagementprocessen op basis van de methode
PRINCE2 (en uiteraard veel breder toepasbaar). Met aandacht voor de weerbarstigheid van verandering, handzame tools en technieken. en
praktische voorbeelden. Maar vooral ook voor de competenties die het vraagt van de projectmanager. Want het succes van projecten hangt af
van mensen, niet van processen en procedures. Een bruikbaar boek dus!
Deutsche Zeitung. Red. von Franz Brunner Franz Brunner 1871
De frissche lucht Justus Hiddes Halbertsma 1844
De offers Kees van Beijnum 2014-10-02 Tokio, 1946. Een jaar na de capitulatie van Japan is 't Tokio Tribunaal in volle gang. De Nederlander
Rem Brink is een van de rechters die een vonnis moeten vellen over de belangrijkste Japanse oorlogsmisdadigers. Ter afleiding van de
machtsspelletjes en voortdurend wisselende allianties van zijn collega's probeert Brink het hem volstrekt vreemde en totaal verwoeste land te
verkennen. Als Brink de Japanse sopraan Itchiko leert kennen, die tijdens de bombardementen op Japan haar ouders heeft verloren ontluikt er
een tedere, geheime liefde die niet zonder gevaar is. Wanneer deze relatie is uitgekomen verliest Itchiko het protectoraat van haar westerse
weldoenster. Haar beloftevolle toekomst ligt aan duigen en ze vertrekt zwanger naar haar geboortedorp in de bergen. Het is juist dat dorp waar
vlak daarvoor in stilte gruwelijke oorlogsmisdaden hebben plaatsgevonden. Kees van Beijnum sleept de lezer mee in de grote morele
worstelingen van zijn personages. Hij stelt onnadrukkelijk maar stellig de vraag naar goed en kwaad, en naar de morele verantwoordelijkheid
van het individu. De offers beschrijft een onbekend deel uit de wereldgeschiedenis en is een sensationele leeservaring, waarin Van Beijnum
een gebied betreedt waar hij en zijn lezers nog niet eerder kwamen. Kees van Beijnum is de auteur van zeer succesvolle romans als Dichter op
de Zeedijk (1995), De ordening (1998) en De oesters van Nam Kee (2000, bekroond met de F. Bordewijk-prijs). Zijn meest recente romans zijn
Het verboden pad, de bestseller Paradiso en Een soort familie. Die laatste roman werd genomineerd voor de AKO Literatuurprijs.
't Nieuwe Testament 1613
De regenboogkleuren van Nederlands taal Jacobus van Ginneken 1917
Een zeer opmerkelijk verschijnsel Hank Green 2018-10-09 #1 op de New York Times-bestsellerlijst! Ineens staan ze er – de Carls. Op een
nacht stuit de drieëntwintigjarige April May op een gigantische sculptuur, die als vanuit het niets opeens midden in Manhattan staat. Ze is
meteen verrukt van onverzettelijke beeld, dat ze de naam Carl geeft. Ze maakt een filmpje en zet het op YouTube. Het filmpje gaat viral als
blijkt dat er ook in andere steden in de wereld ‘Carls’ zijn gesignaleerd. April, de ‘ontdekker’, wordt op slag beroemd en staat vanaf dan
voortdurend in de spotlights. Terwijl de druk van de media steeds meer toeneemt, probeert April erachter te komen wat de Carls zijn, waar ze

vandaan komen en vooral wat ze willen.
Münchner neueste Nachrichten 1894
Moi, adieë en salut Stichting Nederlandse Dialecten 2009 Het thema van de dit voorjaar gehouden tiende Dialectendag was 'groeten en
afscheid nemen', en dat is ook het onderwerp van het "Dialectenboek", de traditionele Dialectendaguitgave. Het boek bevat de drie lezingen die
deze dag zijn uitgesproken en veertien bijdragen van Vlaamse en Nederlandse streektaaldeskundigen. Die gaan ieder nader in op de
specifieke (afscheids)groeten van 'hun' dialect - en ook op andere 'formele formuleringen', zoals gebruikt voor onder meer felicitaties,
dankzeggingen, verontschuldigingen en heildronken. Het boek bevat zoals altijd ook een wegwijzer voor de Nederlandse dialectologie, met
daarin veel adressen van instellingen en titels van publicaties.
Lofspraek op Antoon van Dyck C. Hansen 1856
Vechten voor overmorgen Evert Hartman 1980 Een groep idealistische jongeren vecht voor een alternatieve maatschappij zonder kernenergie,
milieuvervuiling en werkloosheid en gaat geweld daarbij niet uit de weg.
Camera obscura Hildebrand 1839
Doodsimpel Peter James 2009-10-31 Op zijn vrijgezellenavond wordt Michael door zijn vrienden voor de grap levend begraven. De vrienden
krijgen echter een fataal auto-ongeluk. Niemand weet waar Michael is... Een zaak voor Roy Grace. Een macabere grap loopt gruwelijk uit de
hand. Michael Harrison gaat bijna trouwen. Zijn vrienden besluiten hem eens flink te grazen nemen en verzinnen een sinistere grap. Op zijn
vrijgezellenavond voeren ze hem dronken, waarna ze hem achterlaten in een doodskist met een fles whisky en een walkietalkie. Maar wanneer
de vrienden wegrijden om hem een paar uur flink te laten zweten, krijgen ze een fataal ongeluk Niemand weet waar Michael is, ook Michael zelf
niet, die langzaam ontwaakt uit zijn roes Met nog maar drie dagen te gaan voor de bruiloft, wordt hoofdinspecteur Roy Grace ingeschakeld door
de bloedmooie en zeer bezorgde verloofde, Ashley Harper. Met maar bar weinig aanknopingspunten moet Grace aan de slag. Zelfs Mark
Warren, Michaels beste vriend en zakenpartner, en bij uitstek degene die zou moeten weten waar Michael uithangt, kan hem niet verder
helpen. Gaandeweg komt Grace erachter dat de meerdere mensen baat zouden kunnen hebben bij de verdwijning van Michael meer dan
iedereen zich realiseert. Want de een zijn dood is de ander zijn brood dooimpel...
Record Research 1966
Op dood spoor Peter James 2009-10-31 Brian Bishop’s vrouw is vermoord. Roy Grace graaft diep in het leven van het gerespecteerde
echtpaar en komt tot de conclusie dat alles geheel anders is dan op het eerste gezicht lijkt. In de nacht dat Brian Bishop zijn vrouw vermoordde,
was hij zo'n honderd kilometer van huis en lag hij te slapen. Tenminste, zo lijkt het voor inspecteur Roy Grace, die het onderzoek leidt naar de
perverse moord op de jonge Katie Bishop, een bekend en mooi gezicht in het chique uitgaansleven van Brighton. Heeft Brian het onmogelijke
gepresteerd door op twee plaatsen tegelijk aanwezig te zijn geweest? Of is er sprake van een gestolen identiteit of is hij misschien toch een
ingenieuze leugenaar? Grace graaft dieper in het leven van het gerespecteerde echtpaar en komt tot de conclusie dat alles geheel anders is
dan op het eerste gezicht leek. En dan graaft hij iets te diep – en plotseling staat het wankele evenwicht in zijn persoonlijke leven op instorten...
Der große ADAC-Ski-Atlas 1985
Morgenschemer Eugeen Van Oye 1874
Vreugdezang

F.T. Scharleman 1791
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