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Beschryvinge van het magtig Koningryk Krinke Kesmes Hendrik Smeeks 1708
The world book of love Leo Bormans 2013-04-09 De wijsheid van 100 liefdesprofessoren uit de hele wereld Dit boek begint waar Hollywood stopt. Na het wereldwijde
succes van Geluk. The World Book of Happiness bestudeerde Leo Bormans twee jaar lang het wetenschappelijk onderzoek over de liefde. Hij verzamelde de grootste denkers: 100
onderzoekers uit 50 landen vatten in 1000 woorden samen wat we weten over de liefde. Het resultaat is een caleidoscopisch boek vol wijsheid en inzicht in het systeem en het
mysterie van de liefde. The World Book of Love is een boek over hechting, passie en toewijding. Over jaloezie en misbruik, Darwin, speeddates en hersenscans. Over ouderliefde,
dieren, vrienden, seks, huwelijk en scheiding, vlinders in de buik en zorg voor ouderen. Maar vooral ook over het geheim van de romantische liefde. In een geglobaliseerde wereld
kunnen we allemaal van elkaar leren. Van Amerika tot China, van Afrika tot Finland. Ontmoet jezelf en je geliefden in de spiegel en het venster van dit boek. Bezoek zeker ook
www.theworldbookoflove.comNeem deel aan de wedstrijd en maak een jaar lang elke maand kans op een romantische overnachting voor 2 in Parijs.
De Mijningenieur 1920
Les CL. pseaumes de David 1660
Digitaal is het nieuwe normaal (E-boek) Peter Hinssen 2010-10-11 Peter Hinssens uitdagend boek over de toekomst van onze digitale wereldPeter Hinssen is een van de
internetpioniers in Belgi en Europa. Hij is een veelgevraagde keynotespreker over de hele wereld en zal in de tweede helft van 2010 speciaal adviseur zijn tijdens het Belgische
voorzitterschap van de EU. Zijn nieuwe boek vertrekt van de stelling dat wij slechts halverwege de digitale revolutie staan. We gaan nu over naar het diepe deel van het
zwembad. Het volgende stuk zullen we echt moeten zwemmen. Het gebruik van technologie is immers geen nieuwigheid meer. Digitaal is het nieuwe normaal. We zullen ons enkel
kunnen onderscheiden door de intelligente manier waarop we met technologie omgaan. Over die attitude en de bijbehorende gedragsaanpassingen gaat dit boek.
Tot nut en eer van de stad 2000 For review see: Klaas van Berkel, in Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, dl. 117, afl. 1 (2002); p. 123-124.
Kinderen van het ghetto Israel Zangwill 1906
De stoomtractie op Java en Sumatra J. J. G. Oegema 1982 Geschiedenis van de stoomlocomotief in voormalig Nederlands-Indi , met nadruk op de technische bijzonderheden.
Labyrinthus algebrae Johan Jacob Ferguson 1667
Reynke de Vos 1711
Georges Lemmen (1865 - 1916) R. Cardon 2001
La gastronomie Joseph Berchoux 1890
Publieke vijand nummer twee Anthony Horowitz 2002 Nick Simpel raakt ongewild betrokken bij een roofoverval. Om te bewijzen dat hij onschuldig is, moet hij de echte dader
ontmaskeren. Maar hoe doe je dat als je zelf in de gevangenis zit? Vanaf ca. 11 jaar.
Kwaliteitsontwikkeling in het onderwijs Guido Cuyvers 2002
De prins van N. Machiavel Niccol di Bernardo dei Machiavelli 1705
Nederlandsche historie: 1572-1583 Augustyn Van Hernighem 1864
The Literary Gazette William Jerdan 1827
De Joodse keuken / druk 1 Claudia Roden 2015-12-31
Een woord over "de waarheid" van Generaal Van Swieten Frederik Nicolaas Nieuwenhuizen 2021
Alle de XIV. boeken van de Geldersse geschiedenissen Arend van Slichtenhorst 1653
De Incas, of de verwoesting van het rijk van Peru; Jean Fran ois Marmontel 1777
Pantheum mythicum Fran ois Antoine Pomey (S.J.) 1730
Een stille dood Lene Kaaberbol 2012-06-07 De Deense Rode Kruisverpleegkundige Nina Borg wordt gebeld door een vriend die illegalen helpt. Er verblijft een groep Roma in
vreselijke omstandigheden in een oude loods, en ze hebben dringend medische hulp nodig. Nina doet wat ze kan, maar hoe ze zich ook inspant, geen enkel medicijn of hygi nische
maatregel lijkt de conditie van de zieken te verbeteren. En er heerst angst onder de pati nten, een duister, onuitgesproken gevoel dat verder gaat dan de normale angst van een
zieke. Pas wanneer Nina zelf ook gezondheidsklachten krijgt, blijkt wat de oorzaak is van de mysterieuze symptomen: radioactieve straling. Op zoek naar de bron hiervan komt
Nina via de Hongaarse politie op het spoor van de website hospitalequip.org, waarop illegale medische producten worden verhandeld. De ontdekking waar de dodelijke
handelswaar meestal terechtkomt is niet alleen een grote schok, maar brengt ook Nina's leven ernstig in gevaar...
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
“The” Illustrated London News 1856
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
Zinne-Poppen
onderwijsverplichtingen
Een
kleur van heiligheid 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 po zie 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 biografie n 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 – ge nspireerd door Byron’s gedichten –
po zie blijven schrijven. Weinig geleerden zullen tijdens hun leven zo zijn ge erd 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.
Willem Cornelis Mary de Jonge van Ellemeet 1887
Boekzaal der geleerde wereld 1825
Staat van terreur Hillary Rodham Clinton 2021-10-13 Een razendspannende politieke thriller vol actie en internationale intrige en doorspekt met het soort informatie
waarover alleen een insider als Hillary Clinton kan beschikken. De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Ellen Adams, wordt geconfronteerd met terroristische dreigingen en
een verzwakte natie, na vier jaar leiderschap van een president die de positie van Amerika op het politieke wereldtoneel ernstige schade toebracht. >br> De aanslagen zorgen
voor wereldwijde chaos en verwarring, en de minister en haar team moeten erachter komen wie er achter de dodelijke samenzwering zit, die zorgvuldig lijkt ontworpen om te
profiteren van een Amerikaanse regering die er internationaal zwakker voor staat dan ooit.
Houwelyck Jacob Cats 1634
Anna Bijns, van Antwerpen Herman Pleij 2011 Schets van leven en tijd van de Antwerpse dichteres (1493-1575).
Cobra Jacques Martin 1993
De chemie van de liefde Abha Dawesar 2011-09-14 De zestienjarige Anamika Sharma is een levenslustige en leergierige scholiere in New Delhi met een fascinatie voor exacte
wetenschappen. Op school blinkt ze uit in natuurkunde, maar thuis verbergt ze zich het liefst in de garage van haar ouders om de Kamasutra te lezen. Na het lezen van dit boek is
niets meer hetzelfde voor Anamika en kan zij haar seksuele nieuwsgierigheid niet langer onderdrukken. Ze begint een relatie met een oudere gescheiden vrouw, verleidt de nieuwe
huisbediende en verklaart haar liefde aan een klasgenootje dat door alle jongens wordt begeerd. Tegelijkertijd worstelt ze met de moraal in haar land dat het juk van
eeuwenoude tradities nog niet van zich af heeft geschud.
Parijs in de twintigste eeuw Jules Gabriel Verne 1995 Satirisch voorspellend beeld van de 20e eeuw door de 19e-eeuwse Franse schrijver (1828-1905).
De Dandy, of, De overschrijding van het alledaagse Andr Hielkema 1989 Essays over het dandyisme en diverse bekende vertegenwoordigers ervan.
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.
Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome 1969
Anna Roemers Visscher 1614
Jet Bakels 1991 Publication accompanying an exhibition on the Baduy (a tribe living on West Java) and their textiles.
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