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Summary: Veel pregnanter dan documentaires geven speelfilms een beeld van de
complexiteit, ambivalentie en gelaagdheid van voedsel als een sociaal, economisch en
psychologisch verschijnsel. Daardoor ontwaren we op een nieuwe en spannende manier de
betekenis van voedsel door de tijd heen. Voedsel in speelfilms is altijd betekenisvol en deel
van een historische context. Films als "The Wedding Banquet" (1993) zijn ondenkbaar zonder
voedsel, in andere films belicht het op cruciale momenten veranderende persoonlijke relaties;
denk aan "American Beauty", 1999. Een overzicht van twintig films toont de diversiteit aan
situaties waarin voedsel een rol speelt: van het Iraanse "Fish Fall in Love" (2005) tot "Fried
Green Tomatoes" uit de VS (1991) en "Chungking Express" (1994) uit Hong Kong, via "Ladri di
Biciclette" (1948) en de Afrikaanse film "Black Girl" (1966).
Striker, een bedrijf gespecialiseerd in oliemanagement, doet een verbazingwekkende
ontdekking tijdens een routineonderzoek naar de ligging van een kleine oliereserve aan de
kust van Equatoriaal Guinea. Op een seismogram is te zien dat onder het kleine olieveld een
veld ligt dat meer olie bevat dan heel Saoudi-Arabië. Striker is van mening dat het eigenaar
van het olieveld is, door een getekende overeenkomst, en dus in feite heel Equatoriaal Guinea
bezit. Met de hulp van de cia en de militaire organisatie Hadrian wil Striker de huidige regering
omverwerpen en zo controle over het land krijgen. Een geheimzinnig document, dat alleen
bekend is onder de naam Het Hadrianus Memorandum, blijkt hierin van essentieel belang.
18,000
Veel mensen maken al kennis met managementmodellen tijdens de studie in het hoger
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onderwijs. Veel klassieke managementboeken beschrijven één zo’n managementmodel. Vaak
is er bij onderwijs in projectvorm, en natuurlijk in de praktijk, behoefte aan een methodische
aanpak die een leidraad kan bieden voor een specifieke situatie. Een boek dat op een
gestructureerde wijze een overzicht biedt van de relevante managementmodellen zou daarbij
een uitkomst zijn. Dit boek biedt zo’n gestructureerd overzicht, gebaseerd op een praktische
benadering die logische verbanden legt voor iedereen die werkzaam is in een organisatie,
ofwel daarvoor in opleiding is. Het is natuurlijk tevens een toegankelijk naslagwerk met
handvatten voor het toepassen van managementmodellen. In Deel 1 wordt op beknopte wijze
een bedrijfskundige analyse gegeven. Dit biedt een concreet inzicht in en gevoel voor de
bedrijfssituatie aan de hand van de volgende vragen: - Wat zijn de drijvende krachten achter
de business? - Wat zijn de voor- en nadelen van de organisatiestructuur en -cultuur, - Welke
belangen hebben onze stakeholders en - Welke invloed heeft de omgeving op onze
organisatie? In Deel 2 worden ruim 100 relevante managementmodellen toegelicht, op basis
van een logische structurering. Enkele voorbeelden van modellen die in dit boek terug te
vinden: - Ambitie-Realisatiematrix - Balanced Scorecard - BCG-matrix - Blauwe Oceaan
Strategie - CoBIT - Kleurenmodel van De Caluwé - Lean - Vijfkrachtenmodel van Porter Dit
boek is geschreven om (aanstaande) managers, adviseurs en studenten in het hoger
onderwijs die informatie te bieden die nodig is om de bedrijfssituatie op een zinvolle en
diepgaande wijze te kunnen onderzoeken. Het boek stimuleert hen ook om hun businessgevoel en intuïtie aan te spreken en niet te aarzelen om een meerzijdige diagnose te stellen.
Immers, een probleem heeft meestal meerdere oorzaken en daarmee zijn er ook meerdere
keuzemogelijkheden (dus managementmodellen) om een probleem aan te pakken. Overzicht
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van de in het boek besproken modellen: 1. 4 P's: Marketingmix (par. 5.8) 2. 5 V-methode van
TNO (par 9.2) 3. 7 S’en-model van McKinsey (par. 8.2) 4. ABCD-analyse / Externe
marktanalyse (par. 5.3) 5. Abell: Business Definition Model (par. 4.11) 6. Adopterscategorieën
(par. 6.2) 7. Ambitie-Realisatiematrix (AR-matrix) (par. 9.13) 8. Amsterdams Model voor
Informatiemanagement (par. 9.8) 9. Andrews: Strategieframework (par. 5.9) 10. Ansoff-model
voor groeistrategie (par. 5.4) 11. Appreciative Inquiry (par. 9.2) 12. Ashridge: Missiemodel (par.
4.8) 13. D'Aveni: Strategisch Overwicht (par. 5.34) 14. Balanced Score Card (Kaplan & Norton)
(par. 9.7) 15. BCG-matrix (par. 5.28) 16. Bedrijfsgeschiedenis (par. 4.3) 17.
Bedrijfskolomanalyse (par. 4.4) 18. Bedrijfsmodellen (par. 4.5) 19. Belbin: Teamrollen (par.
9.19) 20. Benchmarking: Robert Camp (par. 9.4) 21. Berenschot: Veranderkwadranten (par.
9.6) 22. Berenschot: Zevenkrachtenmodel (par. 9.6) 23. Big Five, The (par. 5.17) 24. BiSL:
Business-informatiemanagement (par. 5.10) 25. Blauwe Oceaan-strategie (par. 7.2 en par.
9.20) 26. Blake & Mouton: Managerial Grid theorie (par. 5.17) 27. Bono, De: De zes
denkhoeden (par. 6.11) 28. Bos, Ten: HRM-cyclus (par 5.5) 29. Bossidy en Charan:
Ondernemingsmodel (par. 5.24) 30. Business Model Canvas (par. 8.6) 31. C4-model van
Glouderman/Mintzberg (par. 4.12) 32. Caluwé, De: Kleurenmodel (par. 4.21) 33. Cameron &
Quinn: OCAI-model (par. 5.11) 34. Cameron & Quinn: Organisatiecultuur (par. 4.16) 35. Camp:
Organisatieverandermatrix (par. 6.10 en par.9.6) 36. CMMI: organisatievolwassenheid (par.
5.29) 37. CoBIT: IT Governance (par. 9.10) 38. Collins: Good to Great (par. 4.14) 39. Cooper &
Kaplan: Activity Based Costing: (par. 5.2) 40. COSO: Risicomanagement (par. 9.12) 41.
Covey: Effectief leiderschap (par. 5.17) 42. Deming: PDCA-cirkel (par. 9.17) 43. DESTEPmodel (par. 5.21) 44. DiStefano: Transformationeel leiderschap (par. 5.17) 45. Drucker:
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Generiek bedrijfsmodel (par. 8.3) 46. Dupont-analyse (par. 5.22) 47. Duurzaam ondernemen
(par. 7.3) 48. e-HRM (par. 5.13) 49. EFQM en INK-model (par. 8.4) 50. E&Y: Growing Beyond
(par. 8.5) 51. Fiedler: Contingentietheorie (par. 5.17) 52. Financiële bedrijfsanalyse (par. 5.14)
53. Goldratt: Theory of Constraints (par. 6.7) 54. Greiner: Groeifasenmodel (par. 4.15) 55.
Grün: Spiritueel leiderschap (par. 5.17) 56. Hamel & Prahalad: Kerncompetenties (par. 5.16)
57. Hammer & Champy: Business Process Redesign/Re-engineering (par. 7.5) 58. Handy &
Harrison: Organisatiecultuur: (par. 4.16) 59. Hersey & Blanchard: Situationeel leiderschap (par.
5.17) 60. Hoed, Den: Het 5-boxes-model (par. 4.20) 61. Hofstede: Cultural framework (par.
5.20) 62. Hornstein/Tichy: Matrixmethode (par. 8.7) 63. Ishikawa-diagram voor oorzaakgevolganalyse (par. 5.18) 64. ISO 9000 Standaard voor kwaliteitsmanagement (par. 6.5) 65.
ISO 21500 Richtlijn voor projectmanagement (par. 9.18) 66. ISO 26000 Richtlijn voor
Maatschappelijk Verantwoordelijkheid Ondernemen (par. 7.4) 67. ISO 38500 Standaard voor
Corporate Governance (par. 5.19) 68. ITIL: IT-servicemanagement (par. 9.11) 69. Johnson &
Scholes: Cultural Web-model (par. 5.12) 70. Johnson/Scholes/Whittington: Strategisch
Management-model (par. 5.25) 71. Kenniskaart (par. 5.15) 72. Keuning & Eppink: Organisatieoriëntatie: (par. 4.17) 73. Key Performance Indicatoren (par. 9.14) 74. Kim & Mauborgne:
Strategy Canvas (par. 5.27) 75. KOOP: Klantorderontkoppelpunt (par. 5.6) 76. Kotler: 7-Omodel voor marktanalyse (par. 5.7) 77. Kotter & Cohen: Verandermanagement: (par. 6.10) 78.
Krachtenveldanalyse: Kurt Lewin (par. 9.5) 79. Kraljic: Inkoopportfoliomanagement (par. 6.4)
80. Kritieke Succes Factoren (par. 9.15) 81. Lean manufacturing (par. 6.6) 82. MABA-analyse
(par. 5.30) 83. Mintzberg: Organisatiestructuren/-modellen (par. 4.18) 84. Mintzberg:
Strategiescholen (par. 4.9) 85. Morgan: Metaforen (par. 4.7) 86. Novius Architectuur Methode
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(par. 5.23) 87. Organisatieverandering (par. 9.3) 88. Pareto-principe (par. 4.23) 89. Perreault:
Product lifecycle-model (par. 5.31) 90. Porter: Diamant-model (par. 8.8) 91. Porter: Generieke
strategieën (par. 4.6) 92. Porter: Vijfkrachtenmodel (par. 6.3) 93. Porter: Waardeketen (par.
4.10) 94. Quinn: Concurrerende-waardenmodel (par. 5.11) 95. Rappa: Businessmodellen op
het web (par. 7.8) 96. Rechtsvormen (par. 4.19) 97. Sarbanes Oxley Act (par. 9.9) 98.
Scenarioanalyse (par. 5.32) 99. Scott-Morgan: De ongeschreven regels van het spel (par.
4.22) 100. SERVQUAL (par. 5.33) 101. Slywotzky & Morrison: Winstmodellen (par. 7.10) 102.
SMART (par. 9.16) 103. SPACE-matrix (par. 7.7) 104. SqEME-methode: procesmanagement
(par. 6.8); procesrollen (par. 6.9) 105. SWOT-analyse (par. 5.26) 106. Theorie X en Y van
McGregor (par. 5.17) 107. Theorie Z van Ouchi (par. 5.17) 108. Treacy & Wiersema:
Waardediscipline-model (par. 7.9) 109. Tuckman: Teamontwikkeling-model (par. 6.12)
Verpleegkundigen staan dicht bij mensen. Inlevingsvermogen en mensenkennis zijn
onmisbaar voor goede observaties, klinisch redeneren of voor het kunnen geven van steun.
Hoe herken je als verpleegkundige diversiteit en hoe geef je dat een goede plek in je
handelen? Dit boek maakt de complexiteit van het onderwerp 'diversiteit' zichtbaar en biedt
tegelijkertijd handvatten. Het boek laat zien hoe belangrijk de dialoog met patiënten is en hoe
een verpleegkundige kennis over groepskenmerken kan combineren met het oog hebben voor
unieke eigenschappen. Op het eerste oog homogene groepen patiënten kunnen veel
diversiteit bevatten. De auteurs benaderen het onderwerp 'diversiteit' vanuit verschillende
perspectieven. De complexiteit van het onderwerp wordt hierdoor goed zichtbaar. Dat
diversiteit centraal staat in dit boek is niet alleen te zien aan de titel, maar ook aan de
diversiteit in de opbouw van hoofdstukken. Elk hoofdstuk kan op zichzelf gelezen worden. Drie
Page 5/20

Download Ebook Bosch Pof 52 Router Manual
hoofdstukken zijn in de Engelse taal geschreven. Niet alleen de opbouw en de taal van de
hoofdstukken is divers, maar ook de auteurs zelf verschillen in leeftijd, geslacht, gezinssituatie,
opleiding (verpleegkunde, culturele antropologie, sociologie, etc.) en woonplaats (Nederland,
Duitsland, Groot-Brittannië, Amerika).
Bartholomew Christian Crane is een jonge advocaat die nooit verliest. Rap van tong, verslaafd
aan cocaïne en een levensmotto dat luidt: 'Leugens bestaan niet, alleen verkeerde
waarnemingen.' Kortom: etterbak Barth is klaar voor het grote werk. Als in een klein stadje in
het noorden van Ontario twee veertienjarige meisjes verdwijnen, wordt hun leraar Engels,
Thomas Tripp, aangeklaagd wegens moord. Hoewel er weinig bewijs is - de lichamen van de
meisjes zijn nooit gevonden - zijn alle inwoners van het stadje ervan overtuigd dat Tripp de
dader is.
Als je je afvraagt hoe je een krachtige, strategische beweging opbouwt die grote winsten kan
behalen voor klimaatactie, is dit je gids. Het Handboek voor Klimaatverzet brengt een rijkdom
aan lessen samen uit de beweging voor klimaatrechtvaardigheid. Het begint met het
doorbreken van sociale mythes over hoe sociale bewegingen winnen. Dan duikt het in
campagnemiddelen en -kaders die je kunt gebruiken. Het geeft aan hoe je je groep kunt laten
groeien en creatieve, impactvolle acties en tactieken kunt gebruiken. Dit boek staat vol met
verhalen van klimaatstrijders uit de hele wereld en de historische bewegingen. Het is gevuld
met praktische wijsheid en inspiratie om je meer effectief, meer actief, en klaar te maken voor
het volgende wat er gaat gebeuren.

Angststoornissen en hypochondrie is een actueel overzichtswerk, waarin op
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praktische wijze inzicht gegeven wordt in de classificatie (volgens de DSM-IV-TRcriteria), diagnostiek, etiologie en behandeling van angststoornissen en
hypochondrie.Bij de behandeling van deze stoornissen wordt, naast een
bespreking van farmacotherapie, met name aandacht besteed aan recente
ontwikkelingen in de cognitieve therapie en gedragstherapie. Er zijn door de
jaren heen vorderingen gemaakt op het gebied van research die implicaties
hebben voor de diagnostiek en behandeling van deze
stoornissen.Angststoornissen en hypochondrie gaat uitvoerig in op de problemen
die zich bij het uitvoeren van de behandeling kunnen voordoen. Bovendien wordt
in heldere taal een genuanceerd beeld van de huidige stand van zaken in
onderzoek en theorievorming weergegeven.Het boek is voorzien van
gevalsbeschrijvingen. De hoofdstukken over behandeling gaan met name uit van
(cognitieve) gedragstherapeutische principes vanwege de belangrijke resultaten
die daarmee geboekt zijn in de behandeling van angststoornissen en
hypochondrie. Daarnaast wordt per stoornis steeds een overzicht geboden van
recent onderzoek naar de behandeling met psychofarmaca.Angststoornissen en
hypochondrie is een geheel herziene en geactualiseerde druk van het boek
Angst, fobieën en dwang. Angststoornissen en hypochondrie is bedoeld voor
psychologen, psychiaters, huisartsen, maatschappelijk werkenden en
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opleidingen voor deze beroepen.
Wat is secularisatie? Is het een historisch proces van religieuze verandering?
Een omstreden theorie waarmee sociologen proberen zulke verandering te
verklaren? Of een groot verhaal dat in de media voortdurend opduikt als
'ouderwetse' religieuze praktijken het nieuws halen? Dit boek biedt een
toegankelijke inleiding tot de voornaamste debatten die in de afgelopen eeuw
over secularisatie zijn gevoerd. Deze debatten zijn niet tot de academie beperkt:
secularisatie wordt ook in de media, in de politiek en in de kerk druk
bediscussieerd. Dit boek bespreekt daarom niet alleen de theorieën over
secularisatie die godsdienstsociologen hebben opgesteld, maar ook de
beeldvorming van secularisatie in het publieke domein en de impact van zulke
beelden op het beleid van onder andere scholen en kerken. Tot slot werpt het
boek de vraag op hoe plausibel grote verhalen van secularisatie zijn in het licht
van eigentijdse debatten over 'de terugkeer van religie'. Heeft secularisatie haar
tijd gehad?
Marstal is in 1848 het thuisland van een nieuwe generatie mannen die vast van
plan is de hoge zeeën te overwinnen en zo ver mogelijk van Denemarken weg te
zeilen als de wind haar wil brengen. Mannen die in een eeuwigdurende oorlog
worden gedwongen: met andere staten, met de zee, met elkaar, met de vrouwen
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van wie ze houden en vooral met hun eigen verlangens en gevoelens. Hun
verhaal is er een van moed, meedogenloosheid, geweld, hartstocht en verlies.
WIJ, DE VERDRONKENEN is een groots epos dat bijna een eeuw bestrijkt en
waarin op magisch-realistische wijze een familie en het vissersdorp waar ze
vandaan komt worden beschreven.
Na de muiterij op een slavenschip, rond 1760, kunnen de overlevenden, blank en
zwart, voor korte tijd een eigen wereldje inrichten.
Het huwelijk van Winifred en Daniel Coulson bevindt zich voor de zoveelste keer
op de rand van de afgrond; het is niet meer dan een façade, opgehouden door
de zeer gerespecteerde en welvarende familie van Wearcill House. Wanneer
kleinzoon Donald, die door Winifred op bijna onnatuurlijke wijze wordt
geadoreerd, in het huwelijk zal treden met de enige dochter van de eveneens
strengkatholieke Fellburns, lijkt iedereen tevreden. Maar kan Winifred haar
geliefde kleinzoon loslaten? En gaat hij wel puur van lichaam en geest dit
huwelijk in, waarden die zo hoog bij Winifred in het vaandel staan? Wanneer de
grote dag nadert, verzamelen zich donkere wolken boven Wearcill House. En
terwijl de huwelijksklokken nog niet uitgeklonken zijn, wordt het leven van de
Coulsons verscheurd door ene afschuwelijke crisis, waarvan de uitkomst uiterst
onzeker is...
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Zijne Heiligheid de Dalai Lama heeft in zijn leven groot lijden gekend, maar hij
straalt altijd vriendelijkheid en rust uit. Hoe doet hij dat? In De kracht van het
geluk laat Howard Cutler de lezer kennismaken met de filosofie van de Dalai
Lama over hoe je gemoedsrust kunt vinden en in het reine kunt komen met het
lijden van de wereld. Samen onderzoeken zij de wortels van de vele problemen
waarmee de mensheid te kampen heeft en tonen ze ons hoe we die rampen
kunnen benaderen op een manier die tegelijkertijd verlicht en ons helpt in onze
zoektocht naar geluk. Door verhalen, meditaties en diepgaande gesprekken leert
de Dalai Lama de lezer de culturele invloeden en manieren van denken te
benoemen die leiden tot verdriet en hoe we onze eigen problemen die we het
hoofd moeten bieden, evenals de moeilijkheden van anderen, kunnen
doorgronden en oplossen. Het resultaat is een wijze benadering van menselijke
problemen die zowel optimistisch als realistisch is, zelfs in tijden van grote
uitdagingen.
Een Zuidafrikaanse blanke journalist raakt bevriend met een zwarte
vrijheidsstrijder, die hem laat zien hoe zwart-Afrika werkelijk leeft.
Werkbeschrijvingen met patronen voor het zelf naaien van rokjes.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog komt een meisje dat op weg is naar Zuid-Afrika na een
schipbreuk bij de Bosjesmannen terecht.
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Met een blik achter de schermen beschrijft en analyseert de auteur eerst de praktijken,
achtergronden en uitkomsten van politieke en maatschappelijke beïnvloeding in Nederland en
in de EU; vervolgens die bij de nu vaak moeizame pogingen vanuit ons land om de EU te
beïnvloeden als ook, omgekeerd, bij de EU-beïnvloeding van ons land. Leuk of niet, waar over
binnenlandse belangen wordt besloten, moeten ook wij niet afwachten maar meespelen. Zeker
in Brussel, feitelijk onze nieuwe hoofdstad, en net zo min hemel of hel als Den Haag is. Als
rode draad stelt de auteur, al ruim 40 jaar verbonden aan de Erasmus Universiteit én tevens
adviseur van velerlei belangengroepen in ons land en in Europa, hierbij de vraag: "doen wij het
goed en kunnen wij beter?" Tot slot vraagt hij zich af, of het activisme van belangengroepen de
democratie in ons land en in Europa al of niet bevordert en of de wetenschap kan bijdragen
aan 'betere beïnvloeding'.
Wanneer er aan de rand van Halifax een lichaam wordt gevonden dat jarenlang in het veen
heeft gelegen, weet tatoeagekunstenares Kenzie Sloane onmiddellijk wie het is en wat dit voor
haar betekent. Een tattoo verbindt haar met dit meisje... en een zeventien jaar oud geheim.
Advocate Kate Lange weet nog heel goed wie Kenzie Sloane is: de wildebras die tot dezelfde
groep jongeren behoorde als waartoe Imogen, Kates zusje, zich vlak voor haar dood
aangetrokken voelde. Nu heeft Kenzie haar nodig, en op haar beurt heeft Kate vele vragen die
ze beantwoord wil zien. Ze beseffen niet dat er nog iemand is die van het bestaan van de
tattoo af weet, en die de geschiedenis erachter kent. Iemand die Kenzie nauwlettend in de
gaten houdt, wachtend op het perfecte moment om een oude belofte in te lossen...
Kookboek met basisrecepten en -technieken.
In de cli-fi roman 'IMOJIMAN' is VDR, de AI-therapeut die mens werd in de prequel 'Planet
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Paradroid', op zoek naar zingeving. Is bewustzijn immers niet belangrijker dan intelligentie?
VDR zwerft rond in het Wood Wide Web en noemt zichzelf Imojiman. Via zijn menselijke
soulmate Stek belandt hij in El Sur, de woestijn van Espania. De bewoners zijn outlaws die
handelen in mensen en plutonium. Eco-activiste en biologe Charlie Silverant bestiert in El Sur
haar ondergrondse plantenimperium, waar ze zoekt naar manieren om het antropoceen een
halt toe te roepen. Deze omgeving, waarin natuur en technologie op onwaarschijnlijke wijze
samenkomen, is voor VDR ideaal om zijn bewustzijn de vrije loop te te laten. Lukt het hem zijn
nieuwe droom, zich voortplanten, waar te maken? Lukt het zijn vrienden uit Damstad, die in El
Sur het huwelijk van Stek en Winston komen vieren, zich te verzoenen met hun onvermijdelijke
lot? Het boek is tevens verkrijgbaar als paperback in 6 verschillende kleuren.
www.pjpancras.nl
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
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‘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!

Eind negentiende eeuw treft Bengler, een Zweedse avonturier en gesjeesde student, in
een Afrikaanse handelspost een ondervoed Bosjesmannenjongetje aan. Bengler
herkent zichzelf in het kind en besluit zich over hem te ontfermen. Hij noemt hem
Daniël en neemt hem mee naar Zweden. In het koude Noorden staat Daniël een leven
als attractie te wachten. De mensen vergapen zich aan hem. Als Bengler halsoverkop
Zweden moet verlaten, gaat Daniël bij een arm boerengezin in de kost. Zijn
eenzaamheid groeit, hij verlangt terug naar Afrika. En dan neemt hij de benen, samen
met de verstandelijk gehandicapte Sanna.
In Elke dag is er een komt een gewone vrouw uit een Hollywood-familie erachter dat
liefde en beroemdheid niet makkelijk samengaan. Danielle Steel. Wegdromen met een
verhaal dat je raakt. Coco Barrington is als enige in haar Hollywood-familie niet
succesvol en beroemd. Maar ze heeft niet veel nodig en ze geniet van de kleine dingen
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in het leven. Dan vraagt haar zus Jane of ze een paar weken op haar huis en de hond
kan passen. Tot Coco’s schrik blijft er nóg iemand logeren: een beroemde filmster.
Coco heeft het niet zo op celebrity’s, maar deze man is zo sympathiek dat ze hem
beter wil leren kennen. Zal ze voor haar nieuwe liefde durven gaan? En zullen de
familieleden elkaar ooit accepteren zoals ze zijn?
Alle ogen zijn gevestigd op het Midden-Oosten. Israël heeft een eerste aanval op Iran
uitgevoerd en daarbij alle nucleaire bases uitgeschakeld plus zes nucleaire kernkoppen
onschadelijk gemaakt. De Twaalfde Imam kondigt nietsontziende wraakacties aan. De
president van de VS, William Jackson, dreigt een motie van de VN Vredesraad te
steunen die de Joodse Staat scherp veroordeelt voor daden van niet-uitgelokte en
ongerechtvaardigde agressie. Intussen heeft CIA-agent David Shirazi als infiltrant in het
Iraanse regime informatie onderschept waaruit blijkt dat twee Iraanse kernkoppen
onbeschadigd zijn gebleven en zijn veiliggesteld op een geheime locatie. Terwijl het
gevaar op raketinslagen toeneemt maar ook de houding van vele regeringen steeds
vijandiger en achterdochtiger wordt, moeten David en zijn team in een race tegen de
klok de kernkoppen zien te lokaliseren. Voordat zich een mondiale ramp zal voltrekken.
Praktisch Russisch voor beginners, met volledig getranslitereerde tekst.
In het levensverhaal van Maria Magdalena, de hoer die een discipel van Jezus werd,
tekent zich al de strijd af van vrouwen om een aan de mannen gelijkwaardige rol te
spelen in het christendom.
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Summary: Jan Breman duikt in een van de zwarte bladzijdes van de Nederlandse
geschiedenis en laat zien hoe de VOC haar sporen heeft achtergelaten op het
agrarische bestel van Java. In 'Koloniaal profijt van de onvrije arbeid' behandelt hij de
invoering en uitbreiding van koffieteelt in de Preanger Hooglanden van Java onder
koloniale heerschappij. Toen koffie bonen lucratieve handelswaar bleken, verplichtten
de kooplieden van de Compagnie de boeren tot de teelt van dit uitheemse gewas. Het
verzamelen van heffingen werd lange tijd overgelaten aan de volkshoofden in de regio.
Hierdoor ontstond een opsplitsing van de boerenbevolking in klassen van
grondbezitters en landlozen. Dit legde de grondslag voor een agrarisch bestel dat tot na
de onafhankelijkheid van Indonesië zou blijven bestaan. Deze studie kan beschouwd
worden als een herziening van de geschiedschrijving én als een
sociaalwetenschappelijke verhandeling van Multatuli's werk. Tevens zijn er enkele
zeldzame afbeeldingen uit de vroegkoloniale tijd in opgenomen.
Agressief en zelfdestructief gedrag stelt menig ouder, leraar en hulpverlener voor een
dilemma. Of het nu gaat om geweld, woede-uitbarstingen, liegen, stelen of om extreme
angst, dwang, schoolverzuim of internetverslaving, met regelmaat wordt gepleit voor
een ‘hardere’ aanpak, maar escalatie ligt op de loer. Een effectief alternatief is te
vinden in de basisprincipes van ‘geweldloos verzet’ waarin vastberaden verzet
(zonder dreigen en straffen) en positieve aanwezigheid (zonder toegeven) worden
gecombineerd. Gesteund door hun netwerk leren gezagsdragers om zowel hun gezag
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als de relatie met het kind op een positieve manier te herstellen. Van (on)macht naar
kracht! Dit boek opent met een bespreking van Gandhi’s methode van geweldloos
verzet en de toepassing daarvan binnen de context van het gezin. Inzicht in
escalatieprocessen tussen opvoeders en kinderen kan helpen bij het voorkomen
daarvan. Het boek bevat een praktische handleiding met heldere en concrete
instructies voor ouders. Daarmee kunnen zij de principes van geweldloos verzet direct
in praktijk brengen. Verder wordt aandacht besteed aan specifieke thema’s als geweld
tegen broers en zusjes, kinderen die het gezin ‘terroriseren’, het belang van
samenwerking tussen ouders en leerkrachten en de toepassing van geweldloos verzet
in de gemeenschap. Deze tweede druk bevat een geheel herziene handleiding met
enkele nieuwe interventies. Nieuw is ook de bijlage met een aangepaste handleiding
voor gezinnen met kinderen en/of opvoeders met een verstandelijke beperking. Het
boek is geschreven voor therapeuten, hulpverleners en opvoeders die in werk of gezin
geconfronteerd worden met gewelddadig en zelfdestructief gedrag van kinderen. Het
biedt inzicht in processen die dit gedrag in stand houden en praktische handvatten voor
het doorbreken hiervan. De auteur Haim Omer is hoogleraar psychologie aan de
Universiteit van Tel Aviv, Israël. Eliane Wiebenga is klinisch
psycholoogpsychotherapeut in het Lorentzhuis, centrum voor systeemtherapie,
opleiding en consultatie te Haarlem.
Angela Merkel bedwong met vaste hand de eurocrisis, maar lukt het haar het continent bij
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elkaar te houden? Angela Merkel geldt als ongekroonde leider van Europa. Tijdens de
eurocrisis groeide ze uit tot de machtigste politieke leider van de Europese Unie. 'Kanselier
van de vrije wereld', noemde Time haar zelfs. Vrijheid betekent voor haar verantwoordelijkheid.
Daarom doet ze haar uiterste best het noodlijdende Griekenland in de euro te houden. En ze
stelt alles in het werk om de EU niet uit elkaar te laten vallen. Dit boek is het verhaal over het
kompas van Merkel, over haar strijd om de financiële markten tot bedaren te brengen, over de
politiek van de Europese Centrale Bank, over haar voorbeelden en drijfveren. Het gaat in op
haar vriendschap met Mark Rutte en de lange lijnen van Duitse geschiedenis. Merkels verhaal
is ook het verhaal van Duitsland, dat na de hereniging zijn tweede kans gebruikt om de
Europese samenwerking te versterken. Onvermoeibaar voert zij campagne voor een vierde
termijn - om haar werk af te maken: een stabiele eurozone, een sterke Europese Unie, een
welvarend Duitsland en een duurzame sociale markteconomie.
De Verpleegkundige revalidatierichtlijn beroerte legt de cruciale verbinding tussen de
wetenschappelijke theorie en de dagelijkse praktijk, vanaf de acute opname tot in de
revalidatiefase van de transmurale ketenzorg. Voor verpleegkundigen die zorgen voor
patinten met een beroerte, valt het niet mee om de grote hoeveelheid nieuwe
wetenschappelijke kennis bij te houden. Voor hen is dit boek geschreven. De Verpleegkundige
revalidatierichtlijn beroerte is een concrete richtlijn. De aanbevelingen zijn evidence based. De
aanbevelingen zijn erop gericht niet alleen de professionele zorg voor patinten efficinter te
maken, maar ook de overdracht van professionele zorg naar mantelzorg, na het ontslag van
de patint. Zo kan continuteit van zorg worden gewaarborgd. De Verpleegkundige
revalidatierichtlijn beroerte is toepasbaar in de acute fase na de beroerte (op stroke units en
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afdelingen neurologie van ziekenhuizen), in de revalidatiefase (in revalidatiecentra) en in de
chronische fase (in verpleeghuizen en de thuiszorg). De aanbevelingen zijn gericht op
patinten met een beroerte (hersenbloeding of herseninfarct) maar niet op patinten met een
TIA of SAB. Belangrijke aanvullende informatie, zoals evidentietabellen, een overzicht van alle
aanbevelingen en de methode van richtlijnontwikkeling, die niet in het boek zijn opgenomen
zijn wel toegevoegd aan het eboek. Bestemd voor: Behalve voor verpleegkundigen is dit boek
ook zeer geschikt voor studenten verpleegkunde en verplegingswetenschap. Het is immers
van groot belang voor de verdere ontwikkeling van de verpleegkundige als professional, dat op
nog meer terreinen onderzoek wordt gedaan. De tweede druk is inhoudelijk niet gewijzigd ten
op zichte van de eerste druk.
Inleiding tot de schilderkunst van de Romantiek met 30 voorbeelden uit de periode 1790 tot
1866.
'Als een spookverschijning, opgedoken uit het donker, stak een magere jongeman zijn hoofd
door het autoraampje. Ik zag het mes onmiddelijk. Het was een lang, smal wapen met een
puntig toelopend lemmet. Het voelde koud en scherp aan toen hij het tegen mijn hals drukte.
'Schuif op, of ik vermoord je', fluisterde hij.' Zo begint Alisons nachtmerrie. Ze wordt door twee
mannen verkracht en zo vaak gestoken met een mes dat de artsen later de wonden niet meer
kunnen tellen. Haar keel wordt doorgesneden en Alison wordt voor dood achtergelaten op een
smerige open plek, kilometers verwijderd van de stad Port Elisabeth in Zuid-Afrika, waar ze
woont. Maar Alison weigert te sterven. Ze wil haar aanvallers niet de voldoening geven haar
leven te vernietigen. 'Ik zal leven' is het inspirerende en moedige verhaal van een vrouw die
geen slachtoffer wil zijn. Door haar vastberaden dapperheid is zij erin geslaagd haar
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levensbedreigende lichamelijke en geestelijke trauma te overwinnen en kracht te putten uit
haar verschrikkelijke ervaringen. Alison reisde de hele wereld over om troost en steun te
bieden aan lotgenoten. Haar boek stond maandenlang nummer 1 op de bestsellerlijsten in
Zuid-Afrika en bereikte internationaal een miljoenenpubliek.
Gordon Lafitte onderscheidt zich door zijn nobele, grote en veelzijdige effectiviteit als auteur,
die zich op zijn beurt altijd onderscheidt door de unieke frisheid van inspiratie en door een
anders zelden te vinden in anderen in deze vorm. Hij schrijft met verwijzing naar de frisse
originaliteit en de geestelijke rijkdom en verwerkt het artistieke in zijn romans zo vakkundig dat
hij in zijn boeken getrouw de aard en het volksleven van de beschreven samenlevingen
weerspiegelt. Gordon Lafitte staat bekend om zijn uitgebreide en geestige auteurschap, die de
grote tradities van het genre op een onafhankelijke en originele manier ontwikkelt. Critici
prijzen hem als erkenning voor zijn rijke beurs en zijn kritische en analytische kijk op de
wereld, maar vooral voor de plastic energie van zijn werken, de frisheid van de stijl en de
lyrische kracht die zijn poëtische meesterwerken kenmerkt. De lezer zal hulde brengen aan
zijn vermogen om te observeren, de oorspronkelijke verbeelding en de overweldigende kracht
in de conceptie en kunst van het verhaal dat de creaties van deze wereldberoemde schrijver
kenmerkt.Gordon Lafitte's historische sociale romans en historische avonturenromans vallen in
een genre van romanscan, die het sociale leven van de mens en de interactie met de natuur
en de samenleving beschrijft. De sociale roman verschilt van de historische roman in zijn
afbeelding van eigentijdse voorwaarden en ontwikkelingsprocessen. De historische
avonturenroman voegt de opwinding van het lezen toe, gegenereerd door snelle en drastische
acties en spannende verhaallijnen. In tegenstelling tot de educatieve roman en de biografische
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roman is er minder ruimte voor de ontwikkeling van evenementen. In plaats daarvan wordt
meer aandacht besteed aan de subelementen, ongeacht hun functie en objectieve waarde. De
sociale roman veronderstelt in zijn oorsprong een onderscheiden maatschappij op zichzelf of is
gebaseerd op baanbrekende herstructureringen. In deze context krijgt Gordon Lafitte grote
erkenning voor zijn oprechte zoektocht naar waarheid, de indringende gedachtekracht en
vooruitziende blik, de warmte en kracht van representatie, waarmee hij in tal van werken een
ideaal wereldbeeld heeft vertegenwoordigd en ontwikkeld. Bovendien wordt Gordon Lafitte
door critici vereerd om zijn veelzijdige literaire effectiviteit, vooral zijn dramatische creaties, die
worden gekenmerkt door fantasierijke rijkdom en door een poëtisch idealisme dat, soms in de
versluierde vorm van de bijna sprookjesachtige roman, diepe inspiratie onthult en op
mysterieuze wijze de gevoelens en intuïties van de lezer aanspreekt. Veel lezers waarderen
zijn auteurschap, dat wordt ondersteund door zowel idealisme en menselijkheid, waarvan de
frisse satire vaak combineert met een eigenaardige poëtische schoonheid, evenals zijn
uitgebreide en artistiek zinvolle auteurschap, waarin vragen en omstandigheden van de
mensheid worden gepresenteerd met onverschrokken liefde voor waarheid en psychologisch
inzicht.
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