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Levensbeschrijving van de KVP-politicus (geboren in 1915), minister-president
van 1967 tot 1971.
Dit boek is grotendeels gebaseerd op fascinerende stukken uit meer dan
honderd zaken tegen politieke delinquenten uit Aalsmeer en omgeving, die in de
jaren 1945-50 met de Bijzondere Rechtspleging te maken kregen. De titel Een
vrij ernstig geval is een citaat uit een officiële brief over een Aalsmeers politiek
delinquent, die na de oorlog een proces kreeg dat naar klassejustitie rook.
Alexandra LaDuca, intelligent rechercheur en uitstekend scherpschutter, lijkt
iedere zaak die de FBI haar geeft aan te kunnen. Maar dan wordt ze gevraagd
om de Secret Service te ondersteunen tijdens een bezoek van de president aan
de Oekraïne. Het is haar taak een gevaarlijke en tegelijk charmante topcrimineel
in de gaten te houden. De opdracht blijkt veel omvangrijker en vele malen
gevaarlijker dan ze dacht. Ze doet ontdekkingen niet alleen de veiligheid van de
president, maar ook haar eigen leven op het spel zetten. Als de maffia lucht krijgt
van haar rol begint het web van gevaar zich om haar te sluiten. Een
adembenemende thriller die je ongenadig in zijn greep houdt. Noel Hynd is een
gevestigd auteur die vele thrillers op zijn naam heeft staan.
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Terwijl een koning in het 6e eeuwse Schotland ten strijde trekt tegen zijn
aartsvijand, stuurt hij zijn dochter als bruid naar een stamhoofd om diens loyaliteit
te kopen.
Studieboek voor het hoger onderwijs.
Het is augustus 1602. In het huis van Dirck van Os, in de Nes in Amsterdam, kunnen
mensen intekenen op het oprichtingskapitaal van de voc. Als de inschrijving sluit, zijn er
1143 namen geregistreerd. De eerste aandeelhouders van de voc zijn een feit. Niet
veel later ontstaat in Amsterdam een levendige handel in aandelen. In 'De bakermat
van de beurs' vertelt Lodewijk Petram het fascinerende en tot dusver onbekende
verhaal van het ontstaan van de beurshandel. Dicht op de huid van kooplieden,
speculanten en fraudeurs brengt hij de zeventiende eeuw tot leven. Hij neemt de lezer
mee naar de Dam, de Kalverstraat en de Nieuwe Brug, waar het allemaal begon. Het
enerverende karakter, de vuige spelletjes, het verbod op short selling Petram laat zien
dat verrassend veel kenmerken van de huidige aandelenhandel al in zeventiendeeeuws Amsterdam aanwezig waren.
Nic Costa (5) De dood van de zoon van een archeoloog, lijkt te maken te hebben met
de rituele verering van de god Mithras. Rechercheur Nic Costa zet alles op alles om de
zaak op te lossen. Een nieuwe thriller in de uiterst succesvolle Nic Costa-reeks Op een
plein op de zuidelijkste van de zeven heuvels van Rome, de Aventijn, ligt Villa Malta.
Een van de sleutelgaten van de villa biedt een spectaculair uitzicht op de koepel van de
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St. Pieter. De zevenjarige Alessio Bramante kijkt elke dag op weg naar school even
door het sleutelgat. Maar op een dag verdwijnt hij spoorloos in de catacomben onder
de villa, te midden van de resten van een Mithraïsche tempel. Hoofdverdachte is de
vader van de jongen, Giorgio Bramante, een charismatische hoogleraar archeologie.
En zes van zijn studenten hebben Alessio tijdens een drinkgelag betrokken bij een
bizar ritueel ter ere van de god Mithras. Uiteindelijk pakt de politie Giorgio Bramante op
voor de moord op zijn zoon. Veertien jaar later duikt in een relikwieënkastje in een klein
museum langs de Tiber op onverklaarbare wijze een T-shirt op van Alessio waarop
verse bloedvlekken verschijnen. Na een jarenlange gevangenisstraf is Bramante
inmiddels vrijgekomen, en een voor een sterven alle betrokkenen bij de verdwijning van
zijn zoon. Inspecteur Costa en zijn team raken verstrikt in het duistere web rondom de
mysterieuze verdwijning van Alessio en de riten rond de zeven sacramenten van
Mithras. De interactie tussen Hewsons drie rechercheurs en de karaktertekeningen van
zijn personages tillen dit boek ver uit boven plot-driven boeken als De Da Vinci Code en
diens navolgers. Een superieure mix van geschiedenis, spanning en menselijkheid.
Booklist Vernuftig.... Met een doordachte oplossing die maar weinigen zullen
verwachten. Publishers Weekly
Beschrijving van een turbulente periode (1950-2000) in de geschiedenis van de
sleepvaart op de Westerschelde.
Overzicht van Aziatische kunstnijverheid vanaf de 17e eeuw, zoals porselein, zilver en
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lakwerk, uit de collectie van het Rijksmuseum Amsterdam.
Arts in opleiding Caitlyn Winters weet het zeker: haar leven had er heel anders uitgezien als ze
tijdens die bruiloft een jaar geleden niet dat vervloekte bruidsboeket toegeworpen had
gekregen. Want het kan geen toeval zijn dat ze nog geen week later stapelverliefd werd op
huisarts Noah. En dan was ze nu ook niet zwanger geweest. Ze kan maar beter haar plannen
om de wereld te verbeteren gedag zeggen. Want in plaats van arme kindjes in
ontwikkelingslanden heeft ze nu immers haar eigen kind om zich druk over te maken! Noah
McIlroy is dolblij met Caitlyns zwangerschap; het liefst zou hij samen met haar kiezen voor
huisje-boompje-beestje. En Caitlyns familie wil hem daar maar al te graag een handje bij
helpen. Maar doet hij er wel verstandig aan om de bemoeizuchtige O'Briens erin te betrekken?
Speelse gedichten over eigenzinnige en eigengereide katten.
Op 1 januari 1738 verging voor de monding van de Marowijnerivier in Suriname het
slavenschip Leusden van de West-Indische Compagnie (WIC). Van de 716 in Afrika
ingescheepte gevangenen overleefden er slechts 16 de ramp. Hoewel het ongetwijfeld de
grootste tragedie is uit de Nederlandse scheepvaarthistorie, is deze ramp vrijwel onbekend. De
Leusden was een van de laatste WIC-schepen die slaven vervoerden en bovendien het enige
dat exclusief voor dit doel werd ingezet. Per reis transporteerde het schip gemiddeld 660
slaven - geketend en dicht op elkaar liggend - naar het Caribisch gebied. Eenmaal op zee
waren slavenschepen varende gevangenissen, waar een wreed regime heerste. Met name
doordat ziekten vrij spel hadden in de ongezonde atmosfeer van de scheepsruimen,
overleefden veel slaven de overtocht niet. Van haar eerste reis in 1720 tot aan haar ondergang
in 1738 voerde de Leusden in totaal 10 slaventochten uit, waarbij slechts 73 % van de slaven
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levend de overzijde bereikte. Er is tot nog toe bijzonder weinig onderzoek gedaan naar de
specifieke schepen die de transatlantische slavenhandel mogelijk maakten. Wellicht heeft de
morele verontwaardiging - dan wel schaamte - over het fenomeen slavernij objectief onderzoek
altijd in de weg gestaan. Leo Balai ontdekte echter diverse tot nog toe onbekende bronnen,
waarin over het feitelijke reilen en zeilen aan boord van slavenschepen wordt verhaald.
Vols. for 1970-71 includes manufacturers' catalogs.
In "Barbaren, rebellen en mandarijnen. De VOC in de slag met China in de Gouden Eeuw"
beschrijft Aad van Amstel de relatief onbekende pogingen van de VOC om in de 17e eeuw
voet aan de grond te krijgen in China. Een poging die enorme investeringen vroeg, zowel in
geld als in mensenlevens. Als dat niet lukt, zien we hoe Jan Pieterszoon Coen China de oorlog
verklaard en Formosa (Taiwan) onder Nederlands bestuur brengt. We zien hoe de bevolking
bescherming zoekt bij de 'rode barbaren' (de Nederlanders) tegen lokale koppensnellers en
hoe de zoon van een voormalige piraat Fort Zeelandia weet te veroveren. Uiteindelijk kiest de
VOC haar eigen weg en zoekt samenwerking met Chinese en Portugese kooplieden. Een
boeiend en beeldend verslag van een onderbelicht deel van onze vaderlandse geschiedenis.
Gedichtjes met platen van dieren, waaronder een wild paard. Bevat ook een ABC en een
rekentafel. Een van de gedichtjes gaat over Sinterklaas. Kartonkleurig omslag met zwarte
sierrand.
Annabel zou zichzelf nooit omschrijven als eenzaam. Ze heeft het druk met haar baan bij de
politie, haar kat en haar oude moeder. Maar wanneer ze het half vergane lichaam ontdekt van
een buurvrouw die al maanden dood in huis ligt, is ze geschokt dat niemand heeft opgemerkt
dat de vrouw was verdwenen. Op haar werk besluit ze onderzoek te doen naar eenzame
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doden, en ze ontdekt dat dit in haar stad vaker voorkomt dan ze ooit had kunnen vermoeden.
En in verhouding tot andere delen van het land onrustbarend veel vaker

Kat Kavanagh heeft veel vrienden, een gewoon baantje en denkt nooit meer aan
het verleden. Dat is haar verhaal. Maar is dat wel waar? Milo McIntyre houdt van
zijn moeder, van de pindakaasbananenmuffins in het Funky Banana café, en van
de EHBO-lessen die hij na schooltijd volgt. Hij denkt nooit aan zijn toekomst, tot
de dag dat alles voorgoed verandert. Dit is het verhaal van Milo. Maar dan is er
nog dat andere verhaal. Het verhaal waarin het noodlot toeslaat en Milo en Kat
door een dramatisch auto-ongeluk samenbrengt. Zo komt een diep verborgen
familiegeheim voor eens en voor altijd boven tafel.
Beschrijving van uiteenlopende vormen van samenwerking tussen Nederland en
Engeland op maritiem gebied, van de zeventiende tot en met de twintigste eeuw.
Copyright: bd3f933e8879217fb0eeeed64bfabed1

Page 6/6

Copyright : fanrekord.diefantastischenvier.de

