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Over tirannie Timothy Snyder 2017-03-08 Direct na de Amerikaanse verkiezingen
in november 2016 stelde historicus Timothy Snyder een lijst op van twintig
aanbevelingen die van belang zijn als de democratie wordt bedreigd. Hij plaatste
deze lijst op zijn Facebookpagina en het bericht ging direct viral. In Over tirannie
werkt Snyder deze twintig lessen uit met concrete voorbeelden uit de geschiedenis.
Hij waarschuwt ons dat wij niet wijzer zijn dan de Europeanen in de twintigste
eeuw, die hun democratie n zagen zwichten voor fascisme, nazisme en communisme:
bewegingen waarin
n leider of
n partij uitdrukking gaf aan de stem van het
volk en beloofde de burgers te beschermen tegen bedreigingen van buitenaf. Ook in de
huidige tijd lijkt het voortbestaan van de liberale democratie op het spel te
staan. Niet eerder was de geschiedenis van de vorige eeuw zo actueel. Een voordeel
is dat we kunnen leren van ervaringen uit het verleden om de opmars van tirannie te
stuiten. TIMOTHY SNYDER is hoogleraar geschiedenis aan Yale University. Hij
publiceerde de invloedrijke boeken Bloedlanden (2011) en Zwarte aarde (2015). In
januari 2017 hield hij in Amsterdam de Nooit Meer Auschwitz-lezing.
Veranderen doe je zelf ! Tony Buzan 2009 Handreiking om veranderingen als bron
van positieve energie te benutten voor persoonlijke groei.
Catch & Kill Ronan Farrow 2019-10-16 Het onthutsende, explosieve boek van
Ronan Farrow over seksueel misbruik en het machtsspel om de waarheid te
verhullen. Tijdens een routine-onderzoek komt Ronan Farrow een verhaal op het
spoor waar alleen nog maar over wordt gefluisterd: een van Hollywoods
beroemdste producers is een seksueel roofdier, beschermd door angst, zijn rijkdom,
en een samenzwering van stilte. Terwijl Farrow dieper in de zaak duikt, raakt hij in
het vizier van allerlei schimmige personen – van dure advocaten tot getrainde
spionnen – die een intimidatie-campagne tegen hem beginnen. Ze dreigen zijn carri re om
zeep te helpen, achtervolgen hem overal, en proberen een misbruikverhaal uit zijn
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eigen familie tegen hem te gebruiken. Een spoor van aanwijzingen onthult corruptie
en doofpotaffaires van Hollywood tot Washington, en ver daarbuiten. ‘Farrow
brak met een journalistieke moker door de minutieus overeind gehouden fa ade van
Hollywood, en bracht machtige mannen ten val.’ Hollywood Reporter
De ontluistering van Amerika George Packer 2014-05-23 Hoe laat je zien wat er
in een land gebeurt? George Packer ging praten met Amerikanen uit alle geledingen
van de samenleving omdat hij wilde weten wat de crisis nou cht betekent. Dus
sprak hij met fabrieksarbeider Tammy Thomas, onvermoeibaar ondernemer Dean Price
en Silicon Valley-wonderkind Peter Thiel. Hij vertelt het verhaal van een
conservatieve journalist en van een wereldvermaarde rapper met wie gaat het
goed, met wie slecht? Het resultaat is een portret van een verscheurd land. De
ontluistering van Amerika is dertig jaar recente geschiedenis die leest als een road
novel. Packer registreert slechts, hij oordeelt niet. Zijn onderneming is
monumentaal en hij slaagt op grootse wijze. De ontluistering van Amerika is een
authentiek, po tisch, warm en pijnlijk raak portret van een uitzonderlijk land.
Honest History - Volume Five Garrison Clifford Gibson 2016-08-31 In this last
volume of Honest History the author's individual take of current events the
better part of a year-2015-2016, are recorded in the essays published at his
blog.
Indian Journal of Pure & Applied Physics 1967
The Impossible Presidency Jeremi Suri 2017-09-12 A bold new history of the
American presidency, arguing that the successful presidents of the past created
unrealistic expectations for every president since JFK, with enormously
problematic implications for American politics In The Impossible Presidency,
celebrated historian Jeremi Suri charts the rise and fall of the American
presidency, from the limited role envisaged by the Founding Fathers to its current
status as the most powerful job in the world. He argues that the presidency is a
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victim of its own success-the vastness of the job makes it almost impossible to
fulfill the expectations placed upon it. As managers of the world's largest
economy and military, contemporary presidents must react to a truly globalized
world in a twenty-four-hour news cycle. There is little room left for bold
vision. Suri traces America's disenchantment with our recent presidents to the
inevitable mismatch between presidential promises and the structural limitations
of the office. A masterful reassessment of presidential history, this book is
essential reading for anyone trying to understand America's fraught political
climate.
Leven aan de onderkant Theodore Dalrymple 2012-09-20 Een vernieuwende en
confronterende visie op het systeem dat de onderklasse instandhoudt. Leven aan
de onderkant is het relaas van een psychiater over het leven in de onderklasse en
een felle aanklacht tegen de mentaliteit die mensen daarin gevangen houdt.
Dalrymple werkt in een gevangenis en een ziekenhuis in een grote achterstandswijk.
Hij baseert zijn analyse op de duizenden gesprekken die hij voerde met daders en
slachtoffers van roof, drugsmisbruik, mishandeling en andere vormen van geweld.
Het resultaat is een indringend portret van een wereld waarin relaties vluchtig en
gewelddadig zijn, waarin vaders afwezig zijn, waarin zelfbeheersing en eigen
verantwoordelijkheid niet of nauwelijks een rol spelen. Volgens Dalrymple wordt
de onderklasse vooral instandgehouden door het waarderelativisme waarvan de
westerse wereld sinds de jaren zestig van de twintigste eeuw is doortrokken. Dat
komt vooral tot uiting in het goedpraten van criminaliteit door die voor te
stellen als een onontkoombaar gevolg van armoede of discriminatie, maar ook in
het verdacht maken van prestatiedrang in het onderwijs. Aan de onderkant van de
samenleving heeft dit geleid tot een slachtoffercultuur, die verhindert dat mensen
hun lot in eigen handen nemen, met alle kwalijke gevolgen van dien.
Nee is niet genoeg Naomi Klein 2017-09-21 Hoe extreem Trump ook is, hij is een
logisch voortvloeisel uit de meest kwalijke trends van de voorbije vijf decennia.
Dat is wat Naomi Klein betoogt in Nee is niet genoeg. Ze laat zien welke
kwaadaardige krachten schuilen achter Trumps opkomst, en poneert een
activerende visie die een massabeweging in staat stelt in te gaan tegen opkomend
militarisme, racisme en een toenemende privatisering van de overheid, zowel in de
Verenigde Staten als in de rest van de wereld.
De economie zoals uitgelegd aan zijn dochter Yanis Varoufakis 2015-06-12 ‘Dit
boek is niet bedoeld als hetze tegen Europa of Griekenland, noch als iets anders
wat mijn dochter zou kunnen vervelen. Ik heb het geschreven om te kijken of ik een
recalcitrante tiener ervan kon overtuigen dat economie te belangrijk is om alleen
aan economen over te laten – en te leuk om veronachtzaamd te worden door
mensen die zich doorgaans niet met geld en financi n bezighouden. Dat er, als je goed
kijkt, achter elke economische theorie een fascinerend debat schuilgaat: een debat
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over menselijke angsten waaraan tot nog toe alleen dichters, toneelschrijvers en
musici een zinnige bijdrage hebben geleverd.’
Ik zal verdwijnen in het donker Michelle McNamara 2018-07-12 Een van de
beroemdste cold cases van Amerika: de man die in Californi tussen 1974 en 1986
verdacht werd van tientallen moorden en verkrachtingen, en te boek stond als de
East Area Rapist. Michelle McNamara raakte door hem gefascineerd en gaf hem de
bijnaam Golden State Killer. Vijf jaar lang werkte ze dag en nacht aan de zaak, een
obsessie. Ze publiceerde in aanloop naar dit boek veelvuldig over haar onderzoek,
maar overleed plots in 2016. McNamara's echtgenoot, komiek en acteur, Patton
Oswalt, vroeg na haar dood schrijver Billy Jensen en researcher Paul Haynes
haar boek te voltooien.
Dissertation Abstracts International 2005
Nucleonics 1960
Socialism as a Secular Creed Andrei Znamenski 2021-01-29 Andrei Znamenski
argues that socialism arose out of activities of secularized apocalyptic sects,
the Enlightenment tradition, and dislocations produced by the Industrial
Revolution. He examines how, by the 1850s, Marx and Engels made the socialist
creed “scientific” by linking it to “history laws” and inventing the
proletariat—the “chosen people” that were to redeem the world from
oppression. Focusing on the fractions between social democracy and communism,
Znamenski explores why, historically, socialism became associated with social
engineering and centralized planning. He explains the rise of the New Left in the
1960s and its role in fostering the cultural left that came to privilege race and
identity over class. Exploring the global retreat of the left in the
1980s–1990s and the “great neoliberalism scare,” Znamenski also analyzes the
subsequent renaissance of socialism in wake of the 2007–2008 crisis.
Loyaliteit James Comey 2018-05-08 Als directeur van de FBI had James Comey
nooit verwacht midden in de verkiezingsstrijd tussen Donald Trump en Hillary
Clinton te belanden, en toch is dat precies wat er gebeurde. Hij speelde een
sleutelrol in de onderzoeken naar de e-mails van Hillary Clinton en de connecties
van het Trump-campagneteam met Rusland. Het eerste kostte Clinton
waarschijnlijk het presidentschap; het laatste kostte Comey zijn baan. In
Loyaliteit doet hij met vaardige pen en scherp observatievermogen verslag van die
historische gebeurtenissen en van zijn eerdere carri re. Of hij nu vertelt over zijn
confrontaties met de New Yorkse maffia of met de politieke top van George W.
Bush, steeds onderzoekt hij de vraag: wat is een goed leider, en waar hoort diens
loyaliteit te liggen?
Easy Money Vivek Kaul 2015-03-03 This is the third book in the Easy Money
trilogy which discusses how, what the world now calls the global financial
crisis evolved in the aftermath of the real estate bubble bursting in the United
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States and other parts of the world. In this book, we will try to understand
the various reasons behind the financial crisis, and also identify the different
villains behind it.
The Great Deformation David Stockman 2014-09-02 The outspoken former
Reagan budget director explains where capitalism went wrong, how it was
corrupted and how it could be restored by describing how the working of free
markets and democracy has long been under threat in America and providing a
nonpartisan catalog of the corrupters and defenders. 75,000 first printing.
Tussen het tuig / druk 4 Bill Buford 2009-04
Trip Bernward Vesper 1980
Deze waarheden Jill Lepore 2020-06-30 Deze waarheden is de briljante weerslag
van de bewogen geschiedenis van de Verenigde Staten. In fonkelend proza beschrijft
Jill Lepore de worsteling van Amerika met haar eigen historie en met de
fundamentele waarheden waarop zij als natie is gebouwd: gelijkheid van alle
mensen, soevereiniteit, en het recht op leven, vrijheid en het streven naar geluk. Dit
boek voorziet die worsteling van historische context. Een erudiete, messcherpe
analyse van de Amerikaanse politiek, het recht, de journalistiek, de technologie, de
erfenis van de slavernij, de blijvende ongelijkheid. Bekende en onbekende Amerikanen
bevolken het relaas: presidenten en schurken, rijken en armoedzaaiers,
wetenschappers en kunstenaars – en dragen bij aan Lepore’s meeslepende verhaal.
Wat heeft de overheid met ons geld gedaan? M.R. Rothbard 2008-12 Analyse van
de rol van geld in de economie, in relatie tot het monetaire systeem en de rol van
goud, banken en het overheidsbeleid.
Boomerang Michael Lewis 2012-03-08 Lewis wil de ziel blootleggen van de
financi le crisis en gaat op reis. Hij spreekt met IJslandse vissers die na ef en
zonder opleiding bankier werden (en nu weer visser zijn); hij praat met de Griekse
premier over de onuitroeibare neiging om te frauderen en te sjoemelen; en hij leert in
Ierland waarom de doorgaans pessimistische Ieren vanaf 2000 enthousiast huizen
gingen bouwen zonder zich af te vragen wie die huizen moest gaan kopen. Terug in
Amerika beschrijft hij een hilarische en surre le fietstocht met Arnold
Schwarzenegger, die in hoog tempo over zijn schouder uitlegt waarom hij de staat
Californi met zo'n grote schuld moest achterlaten. Net als Geert Mak maakt
Lewis in persoonlijke verhalen de grote lijnen van de (recente) geschiedenis
zichtbaar.
De euro Joseph E. Stiglitz 2016-09-20 De euro had de landen van Europa dichter
bij elkaar moeten brengen en voorspoed moeten brengen. Het tegenovergestelde is
gebeurd. De crisis van 2008 bracht de feilen van de gezamenlijke munt aan het licht.
De stilstand van Europa en haar slechte vooruitzichten zijn het resultaat van de
fundamentele tekortkomingen van de eu: economische integratie zonder politieke
eenwording, en een Europese structuur die de verschillen vergroot in plaats van
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verkleint. De vraag is dan ook: kan de euro worden gered? Joseph E. Stiglitz laat
zien hoe ondoordacht het is dat de Europese Centrale Bank zich voornamelijk
bezighoudt met het bestrijden van de inflatie en hij toont hoe bezuinigingen Europa
hebben veroordeeld tot economische stilstand. Stiglitz schetst drie mogelijke
toekomstscenario’s. Het eerste behelst fundamentele veranderingen in de
organisatie van de eurozone en in de maatregelen die de landen die het meest te lijden
hebben krijgen opgelegd. Het tweede gaat uit van een doordacht uitgevoerde
opheffing van de eu en het derde bestaat uit een totaal nieuw systeem dat uitgaat
van een flexibele euro. Met brexit-nawoord!
Bibliography and Index of Geology 1992
1914 Margaret MacMillan 2014-01-07 Aan het begin van de twintigste eeuw
dachten veel mensen dat een lange periode van welvaart, vooruitgang en vrede
was begonnen: 1913 was een bruisend en optimistisch jaar. Maar een jaar later
begon voor Europa de bloedigste periode in haar geschiedenis, die mensenlevens en
economie n verwoestte en aan het slot waarvan het zijn wereldwijde invloed ook
nog eens kwijt was. Hoe kon dit gebeuren? W t is er eigenlijk gebeurd? In 1914, een
fascinerende reconstructie, laat Margaret MacMillan zien dat niet alleen
technologische en politieke ontwikkelingen maar ook momenten van menselijke
zwakte Europa richting afgrond leidden.
Een heel stabiel genie Philip Rucker 2020-01-21 een schokkende reconstructie van
Trumps eerste termijn als president door twee topjournalisten met onge venaarde
toegang tot het Witte Huis In 2020 gaan de Amerikanen weer naar de stembus om
een president te kiezen. Wat zou nog vier jaar Trump betekenen? Philip Rucker en
Carol Leonnig nemen afstand van de dagelijkse waan van breaking news en Twitter
voor een reconstructie van de eerste ambtstermijn. Op basis van meer dan 200
bronnen in en om het Witte Huis wordt een schokkend beeld geschetst van de
dagelijkse gang van zaken in het Oval Office en van Trumps ontmoetingen met
buitenlandse regeringsleiders. Terwijl het onderzoek van Robert Mueller over
Russische inmenging en de impeachment van het Huis van Afgevaardigden boven
Trumps hoofd hangen, proberen zijn ambtenaren voortdurend de veroorzaakte
rommel op te ruimen. De auteurs geven een verhelderend beeld van de unieke invulling
die Trump heeft gegeven aan het presidentschap. Volgens hen is het een vergissing
om deze slechts als chaos te beschouwen. De pogingen van Donald Trump om de
Amerikaanse instituties en internationale bondgenootschappen op de proef te
stellen, zijn succesvoller dan verwacht. Philip Rucker is chef verslaggeving over
het Witte Huis bij The Washington Post en versloeg eerder de verkiezingen van
2012 en 2016 en de regering-Obama. Carol Leonnig is onderzoeksjournalist bij
The Washington Post, waar ze sinds 2000 werkt. In 2015 won ze de Pulitzerprijs
voor haar artikel over wangedrag bij de Geheime Dienst en in 2017 (samen met
Rucker) voor Ruslands inmenging tijdens de presidentsverkiezingen van 2016. Beiden
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zijn vaste gasten bij tv-zender MSNBC.
The Triumph of Politics David Stockman 2013-03-26 The former director of the
Office of Management and Budget discusses in detail the battle to implement the
Reagan revolution. Reissue. 15,000 first printing.
Full Faith and Credit: The National Debt, Taxes, Spending, and the Bankrupting of
America Alan Axelrod 2013-09-03 What is the national debt? Who loses from
it? Who profits from it? Why is it a greater threat to America than
international terrorism? In direct, non-partisan language, this book follows the
money and finds the answers. Conservative, Liberal, Republican, Democrat,
Libertarian, Socialist . . . Each has a laundry list for America on which the
slow-motion cataclysm of unsustainable national debt is but a lonely bullet
point among dozens of others. Full Faith and Credit zooms in on that point,
liberates it from partisan programs and political orientations, expands it,
explores it, and explains it. The book examines key dimensions of our national
life—from a military-industrial complex more menacing than even Eisenhower
could have imagined to a Tower of Babel tax code that covertly translates
taxes into secret subsidies. With the aim of converting bystanders into informed
advocates of change, Full Faith and Credit is rich with eye-opening data,
surprising case studies, and you-can’t-make-this-stuff-up examples: • For every
official the United States public has elected, its government supports 5000
unelected employees. • $1 billion is the cost to destroy $16 billion in ammunition
unneeded by the U.S. military. • $20,973,890,000 is the total taxpayer cost to
the Treasury of gambling losses deducted by millionaires. With easy-to-follow
graphs and charts, as well as 20 uproarious full-color editorial cartoons
drawn from the prior work of Pulitzer Prize–winning artist Michael Ramirez, Full
Faith and Credit locates the tipping point of the $19.4 trillion (and counting)
national debt crisis and offers ideas on how to fix it.
Een stelsel van elementaire levensvoorwaarden Anthony Marra 2013-05-29
Havaa is acht, jong en onschuldig. Ze woont in een afgelegen dorp in Tsjetsjeni .
Eind december 2004 wordt haar vader ontvoerd door Russische soldaten. Havaa
vreest voor haar leven en vlucht de bossen in, samen met haar buurman Achmed,
een mislukte arts. Ze komen terecht in een kapotgeschoten ziekenhuis, waar Sonja,
als enige overgebleven dokter, de eindeloze stroom zieke en gewonde vluchtelingen
en rebellen verzorgt. Sonja probeert zich recht te houden terwijl ze rouwt om
haar verdwenen zuster. Vijf dramatische dagen lang vertellen Sonja en Achmed hun
levens aan elkaar, op zoek naar de reden waarom toeval, verraad en vergiffenis
hun lotsbestemmingen zo onverwacht met elkaar hebben verbonden.Anthony Marra
is een Amerikaanse fictieschrijver en is lid van de Iowa Writers Workshop. Hij
schreef stukken voor The Atlantic, Narrative Magazine en MAKE Magazine. Voor
zijn korte verhaal `Chechnya won hij de Pushcart Prize en de Narrative Prize.
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De grafdelvers R diger Barth 2018-09-26 Winter 1932-1933. De Duitse
economie ligt in puin en de Weimarrepubliek wankelt - in de straten maken
ritselaars, avonturiers, extremisten en vechtersbazen van allerlei pluimage de
dienst uit. In deze cruciale weken bepaalt een handvol mannen het lot van
Duitsland. In De grafdelvers volgen we deze hoofdrolspelers van dag tot dag. We
zijn getuige hoe zij in hun machtsstrijd de fragiele democratie afbreken en de
fundamenten leggen voor het Derde Rijk. Hitler streeft nietsontziend naar de
absolute macht en zijn secondant Goebbels is aanstichter van opstootjes en
rumoer; Kanselier Von Papen probeert krampachtig Hitler aan zijn kant te krijgen en
ijvert ondertussen voor een terugkeer naar de monarchie, terwijl generaal Von
Schleicher, tot dan zijn politieke bondgenoot, heimelijk een coup plant in een poging
zelf het kanselierschap te bemachtigen. Ondertussen proberen zij allemaal in het
gevlei te komen bij president Von Hindenburg, de futloze, hoogbejaarde
veldmaarschalk uit de Eerste Wereldoorlog. Een dramatische strijd om de macht
ontbrandt, vol van intriges, schijnbewegingen, leugens en bedrog. In een stijl die niet
onderdoet voor de spannendste politieke historische thrillers van Tomas Ross en
Robert Harris bieden R diger Barth en Hauke Friederichs een ooggetuigenverslag
van de laatste tien weken van de Weimarrepubliek, de ondergang van de Duitse
democratie en de geboorte van het Derde Rijk. Ze schilderen gebruikmakend van
talrijke dagboeken, brieven, krantenartikelen en historische documenten een kleurrijk
en meerlagig portret van een tijd die ons bedrieglijk actueel voorkomt. En zij tonen
aan dat de weg naar de afgrond in tegenstelling tot de heersende opvattingen
zeker niet onvermijdelijk was.
Kolonialisme en neokolonialisme Jean-Paul Sartre 1970
Political Capitalism Randall G. Holcombe 2018-07-19 Explains why
government policies favor elites over the masses, building on well-established
theories from the social sciences.
The Dao of Capital Mark Spitznagel 2013-08-16 As today's preeminent
doomsday investor Mark Spitznageldescribes his Daoist and roundabout
investmentapproach, “one gains by losing and loses by gaining.”This is Austrian
Investing, an archetypal, counterintuitive,and proven approach, gleaned from the
150-year-old Austrian Schoolof economics, that is both timeless and
exceedingly timely. In The Dao of Capital, hedge fund manager andtail-hedging
pioneer Mark Spitznagel—with one of the topreturns on capital of the financial
crisis, as well as over acareer—takes us on a gripping, circuitous journey from
theChicago trading pits, over the coniferous boreal forests andcanonical
strategists from Warring States China to NapoleonicEurope to burgeoning
industrial America, to the great economicthinkers of late 19th century Austria.
We arrive at his centralinvestment methodology of Austrian Investing, where
victorycomes not from waging the immediate decisive battle, but ratherfrom the
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roundabout approach of seeking the intermediatepositional advantage (what he
calls shi), of aiming at theindirect means rather than directly at the ends. The
monumentalchallenge is in seeing time differently, in a whole newintertemporal
dimension, one that is so contrary to ourwiring. Spitznagel is the first to
condense the theories of Ludwig vonMises and his Austrian School of economics
into a cohesiveand—as Spitznagel has shown—highly effective
investmentmethodology. From identifying the monetary distortions andnonrandomness of stock market routs (Spitznagel's bread andbutter) to scorned
highly-productive assets, in Ron Paul's wordsfrom the foreword, Spitznagel
“brings Austrian economics fromthe ivory tower to the investment portfolio.”
The Dao of Capital provides a rare and accessible lookthrough the lens of one
of today's great investors to discover aprofound harmony with the market
process—a harmony that is soessential today.
Onuitwisbaar Edward Snowden 2019-09-16 In 2013 schokte de 29-jarige
Edward Snowden de wereld toen hij brak met de Amerikaanse geheime diensten en
onthulde dat ze in het allergrootste geheim bezig waren al ons digitale verkeer elk telefoontje, elk bericht, elke e-mail - te verzamelen en vast te leggen. Van
iedereen die zich online begeeft, wordt zo een permanent en onuitwisbaar dossier
bijgehouden. Edward Snowden vertelt in dit uiterst meeslepende boek voor het
eerst zijn volledige verhaal. Hij laat zien hoe een intelligente jongen uit een
idyllische buitenwijk, die opgroeide aan het begin van het internettijdperk en daar al
snel de opwindende vrijheid van ontdekte, later een digitale spion werd die mee zou
bouwen aan het grootste surveillance-netwerk ooit. Snowden vertelt indringend
hoe hij in gewetensnood kwam en uiteindelijk alles op het spel zette om dit systeem
aan de kaak te stellen. In ballingschap groeide hij uit tot het geweten van ons
online bestaan. Onuitwisbaar is even scherpzinnig en elegant als overtuigend, even
indrukwekkend als ontluisterend. Edward Snowden werd geboren in Elizabeth City,
North Carolina, en groeide op in de buurt van de militaire basis Fort Meade in
Maryland. Na zijn opleiding als systeemengineer kreeg hij een hoge functie binnen de
CIA en werkte hij wereldwijd aan diverse projecten voor de NSA. Tegenwoordig is
Snowden voorzitter van de raad van bestuur van de Freedom of the Press
Foundation. Hij ontving verschillende prijzen voor zijn verdiensten, waaronder de
Right Livelihood Award, de Duitse Whistleblower Prize, de Ridenhour TruthTelling Prize en de Carl von Ossietzky-medaille van de International League of
Human Rights.
Ontwaken in de hemel Chrystal McVea 2013-11-21 In Ontwaken in de hemel
beschrijft Chrystal McVea haar eigen bijna-doodervaring. Als Crystal McVea
met buikklachten wordt opgenomen in het ziekenhuis, verdwijnt opeens haar
hartslag, pols en ademhaling. Het reanimatieteam is ervan overtuigd dat ze gaat
overlijden. Als ze na negen minuten haar ogen weer opent, doet ze verslag van haar
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verblijf bij God, bij de Bron van het leven. Deze ontmoeting zet haar leven totaal
op zijn kop, het neemt een totaal andere wending: voor Chrystal McVea staat
vanaf dat moment vast: God bestaat, de hemel bestaat en dat Gods liefde voor
iedereen is bestemd.
The Great Deformation David Stockman 2013-04-02 A New York Times
bestseller The Great Deformation is a searing look at Washington's craven
response to the recent myriad of financial crises and fiscal cliffs. It counters
conventional wisdom with an eighty-year revisionist history of how the
American state -- especially the Federal Reserve -- has fallen prey to the
politics of crony capitalism and the ideologies of fiscal stimulus, monetary
central planning, and financial bailouts. These forces have left the public sector
teetering on the edge of political dysfunction and fiscal collapse and have
caused America's private enterprise foundation to morph into a speculative
casino that swindles the masses and enriches the few. Defying right- and left-wing
boxes, David Stockman provides a catalogue of corrupters and defenders of
sound money, fiscal rectitude, and free markets. The former includes Franklin
Roosevelt, who fathered crony capitalism; Richard Nixon, who destroyed
national financial discipline and the Bretton Woods gold-backed dollar; Fed
chairmen Greenspan and Bernanke, who fostered our present scourge of bubble
finance and addiction to debt and speculation; George W. Bush, who repudiated
fiscal rectitude and ballooned the warfare state via senseless wars; and Barack
Obama, who revived failed Keynesian "borrow and spend" policies that have
driven the national debt to perilous heights. By contrast, the book also traces
a parade of statesmen who championed balanced budgets and financial market
discipline including Carter Glass, Harry Truman, Dwight Eisenhower, Bill Simon,
Paul Volcker, Bill Clinton, and Sheila Bair. Stockman's analysis skewers
Keynesian spenders and GOP tax-cutters alike, showing how they converged to
bloat the welfare state, perpetuate the military-industrial complex, and deplete
the revenue base -- even as the Fed's massive money printing allowed politicians
to enjoy "deficits without tears." But these policies have also fueled new
financial bubbles and favored Wall Street with cheap money and rigged stock
and bond markets, while crushing Main Street savers and punishing family budgets
with soaring food and energy costs. The Great Deformation explains how we got
here and why these warped, crony capitalist policies are an epochal threat to
free market prosperity and American political democracy.
American Hometown Renewal Gary A. Mattson 2016-09-13 Before the
interstates, Main Street America was the small town’s commercial spine and
served as the linchpin for community social solidarity. Yet, during the past three
decades, a series of economic downturns has left many of the great small cities
barely viable. American Hometown Renewal is the first book to combine
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administrative, budgetary, and economic analysis to examine the economic and
fiscal plight currently facing America’s small towns. Featuring a blend of
theory, applications, and case studies, it provides a comprehensive, single-source
textbook covering the key issues facing small town officials in today’s
uncertain economy. Written by a former public manager, university professor, and
consultant to numerous small towns in the Heartland, this book demonstrates
the ways in which contemporary small towns throughout the nation are facing
economic challenges brought about by the financial shocks that began in 2008.
Each chapter explores a theme related to small town revival and provides a
related tool or technique to enable small town officials to meet the challenges
of the 21st Century. Encouraging local small town officials to look at the
economic orbit of communities in a similar manner as a town’s budget or a family’s
personal wealth, examining its specific competitive advantages in terms of
relative assets to those of competing communities, this book provides the reader
with step-by-step instructions on how to conduct an asset inventory and apply
key asset tools to devise a strategy for overcoming the challenges and
constraints imposed upon spatially-fixed communities. American Hometown
Renewal is an essential primer for students studying city management, economic
community development, and city planning, and will be a trusted handbook for
city managers, geographers, city planners, urban or rural sociologists,
political scientists, and regional microeconomists.
Forthcoming Books Rose Arny 1994-02
Niets is waar en alles is mogelijk Peter Pomerantsev 2015-02-09
Beroepsmoordenaars met een kunstenaarsziel, excentrieke toneelregisseurs zich als
marionetten van het Kremlin laten gebruiken, su cidale topmodellen, Hells Angels
die zich kruisridders wanen en oligarchen die de revolutie preken: welkom in het
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glinsterende, surrealistische hart van het eenentwintigste-eeuwse Rusland. Het is
een wereld die bulkt van nieuw geld en nieuwe macht en die zo snel verandert dat
alle banden met de werkelijkheid verbroken zijn. Hij wordt bestierd door een
dictatorschap dat veel subtieler is dan dat van de twintigste eeuw en dat in rap
tempo het Westen naar de kroon steekt. Wanneer de Britse schrijver en producent
Peter Pomerantsev in de zinderende wereld van de Russische televisie duikt, krijgt
hij toegang tot alle corrupte hoeken en gaten van een land dat politiek en ethisch
in een gapend gat lijkt te zijn verdwenen. In rokerige kamertjes ontmoet hij
propagandagoeroes die de spil vormen van de Russische mediamachine. Hij gaat op
onderzoek uit in Siberische maffiastadjes en bezoekt salons van superrijke Russen in
Crisiseconomie
Londen en de VS. Naarmate het Poetin-regime agressiever wordt, graaft
Pomerantsev dieper in de rotheid van het systeem. Niets is waar en alles is mogelijk
is een duizelingwekkend, scherpzinnig verhaal dat de lezer een onvergetelijke reis
biedt door een land dat in sneltreinvaart van de decadentie naar de waanzin suist.
Pomerantsev geldt als een van de best ingevoerde, scherpste waarnemers van het
nieuwe Rusland. In Kiev geboren, in Engeland opgegroeid, vertrok hij begin 2002
voor tien jaar naar Moskou, waar hij voor de explosief groeiende televisie- en
filmindustrie werkte. Zijn baan gaf hem unieke toegang tot zowel de Russische
onderwereld als de rijke elitie in Moskou, Londen en het Westen. 'Een virtuoos
boek: een combinatie van messcherpe analyses en schitterend opgetekende, uit het
leven gegrepen sc nes en verhalen. Pomerantsev heeft een ragfijn gevoel voor het
absurde. Hij maakt het absurde begrijpelijk en het begrijpelijke absurd - een machtig
wapen bij het doorgronden van het bizarre nieuwe Rusland.' Joris Luyendijk
2011 Kritische analyse van de oorzaken en achtergronden van de in
2008 begonnen financi le crisis, met aandacht voor de rol van de overheid bij de
preventie van toekomstige crises.
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