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De Surinaamse Sandra woont in een achterstandswijk. Ze gaat als enige uit haar wijk
naar het zelfstandig gymnasium. Alles op 'het gym' is anders dan ze gewend is. Haar
klasgenoten zitten op hockey, praten onverstaanbaar bekakt en hebben belachelijke
namen als Jojanneke en Liselotte. Hoe moet Sandra omgaan met de kakkers die ze nu
vrienden noemt? En wat moet ze doen met die ene klasgenoot die vastberaden is haar
het leven zuur te maken? Sandra vecht voor een plek in een wereld waarin oude regels
niet meer gelden en nieuwe regels volkomen onbegrijpelijk zijn. Het gym is een briljant
en schrijnend verhaal over de multiculturele kramp van Nederland, eindelijk eens van
binnenuit en met ongelooflijk veel humor beschreven door een van Nederlands meest
getalenteerde schrijvers. Karin Amatmoekrim publiceerde eerder drie romans, die
allemaal lovend werden ontvangen door de pers. Voor haar laatste roman Titus (2009)
won ze de Black Magic Woman Literatuurprijs. Ze schrijft regelmatig voor nrc.next, De
Groene Amsterdammer en de Volkskrant. 'Amatmoekrim schrijft direct, precies en
dwingend.' vrij nederland 'Amatmoekrim blijft de nieuwsgierigheid prikkelen.' de
volkskrant
Succes vormt samen met De erven Oppermann en Exil een trilogie over de jaren dertig
in Duitsland, en wordt beschouwd als een van de grootste antifascistische romans uit
de Europese literatuur. Het is het verhaal van museumdirecteur Martin Krüger, die met
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de nationaalsocialistische machthebbers in aanvaring komt als hij moderne schilderijen
tentoonstelt. Hij wordt veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf. Zijn geliefde en zijn
vrienden, die er alles aan doen om hem te helpen, staan machteloos.
De Duitse schrijver Karl May leefde van 1842 tot 1912. Hij groeide op als zoon van een
wever en werd beroemd dankzij zijn Indianenverhalen en reis- en avonturenromans, die
o.a. in de Balkan, het Midden-Oosten en Amerika spelen; de meeste landschappen die
hij hierin tot in details beschreef, heeft hij echter nimmer gezien. Hij bereikte een
ongekende, nog steeds voortdurende populariteit als de schepper van de onsterfelijke
prairiehelden Winnetou en Old Shatterhand. Hij beschreef de Indianen in de
ondergang, in een pakkende en eenvoudige stijl. Het schema is simpel: ideale helden
staan tegenover ruwe schurken, die uiteindelijk nooit hun gerechte straf ontlopen.
Praktische adviezen voor het bewuster, efficiënter en effectiever gebruik van tijd, zowel
privé als zakelijk.

Monthly. Papers presented at recent meeting held all over the world by scientific,
technical, engineering and medical groups. Sources are meeting programs and
abstract publications, as well as questionnaires. Arranged under 17 subject
sections, 7 of direct interest to the life scientist. Full programs of meetings listed
under sections. Entry gives citation number, paper title, name, mailing address,
and any ordering number assigned. Quarterly and annual indexes to subjects,
authors, and programs (not available in monthly issues).
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Engeland, 1820 Christian Montcalm is door zijn geld heen. Dat is lastig, maar het
is geen ramp. Hij heeft namelijk een plan. Als hij Miss Hetty Chipple, een rijke
jongedame, verleidt en trouwt, zijn al zijn zorgen voorbij. Er is maar één ding dat
in de weg staat: Hetty's gezelschapsdame, die haar goed in de gaten houdt - en
die hem meer intrigeert dan hij wil toegeven. Annelise Kempton kent dit type
man: zeer aantrekkelijk, maar een reputatie waar de honden geen brood van
lusten. Ze doet dan ook alles om te voorkomen dat haar beschermelinge in zijn
klauwen (en bed!) terechtkomt. Geen eenvoudige opgave, want Hetty valt als
een blok voor de onweerstaanbare schurk. En tot haar grote schrik is ze zelf ook
niet ongevoelig is voor zijn charmes...
`Na sommige gebeurtenissen voelde ik me als een leeg omhulsel, compleet
levenloos. Niet dat ik als seriemoordenaar door hetl even ging, maar ik deed
mensen wel pijn de herinneringen kwamen binnendruppelen, als bijtend zuur in
mijn hersenen. Ik wilde luidkeels gillen. Het zat in mijn bloed. Een duisternis. De
duisternis die ik geërfd had, samen met mijn onsterfelijkheid en mijn zwarte ogen.
Nastasya heeft zich de afgelopen eeuw alleen maar beziggehouden met feesten
en plezier maken. Zonder gevoel of medeleven dwaalt ze over de wereld.
Wanneer ze op een dag toekijkt terwijl jaar beste vriend een mens martelt,
realiseert ze zich dat er iets aan haar levensstijl moet veranderen. Ze zoekt haar
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toevlucht bij gelijkgezinden en ontmoet de ongelooflijk sexy Reyn, die
onlosmakelijk met Nastasya verbonden blijkt te zijn. Onsterfelijke liefde is een
beklemmend verhaal over vriendschap, liefde, geheimen, tragedie en verlies,
betoverend en intens geschreven in een weergaloos originele stijl.
Als huisarts werkt u samen met collega's, geeft u leiding aan
praktijkmedewerkers en hebt u te maken met andere specialisten. In veel
gevallen zullen deze complexe processen goed verlopen, maar het
samenwerkingsterrein telt vele valkuilen. Misverstanden,
communicatieproblemen en onenigheden kunnen de kwaliteit van zorg bedreigen
en het werkplezier grondig bederven. Samenwerkingsperikelen in de
huisartspraktijk is geschreven om problemen in de samenwerking te voorkomen
of op te lossen. Met humor analyseren de auteurs veelvoorkomende
problematische situaties edie zich voordoen bij de samenwerking. Ze bespreken
in korte casus problemen in de samenwerking tussen huisartsen, bij het
leidinggeven aan en het samenwerken met het eigen personeel en bij de
samenwerking met andere specialisten. Na elke casus bespreken ze bijpassende
theorie, mogelijke oplossingen en overeenkomstige situaties waarin het
specifieke probleem in de samenwerking zich kan voordoen. De auteurs vertellen
niet hoe het moet, maar reiken hulpmiddelen aan waarmee u zelf aan de slag
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kunt gaan. Samenwerkingsperikelen in de huisartspraktijk is vooral bedoeld voor
huisartsen en aios huisartsgeneeskunde. Andere artsen, doktersassistenten en
praktijkondersteuners kunnen er zeker ook hun voordeel mee doen.
Het op ware feiten gebaseerde verhaal van de ontsnapping van een Duitse
krijgsgevangene uit een loodmijn in Siberië.
Begin 1999 verliet ik Amsterdam voor een reis door Europa die een vol jaar zou duren.
Het was een soort laatste inspectie: hoe lag het continent erbij, aan het eind van de
twintigste eeuw? Maar het was ook een historische reis: ik volgde letterlijk de sporen
van de geschiedenis, door de eeuw en door het continent, beginnend in januari, bij de
resten van de Parijse Wereldtentoonstelling en het bruisende Wenen, eindigend in
december, bij de ru es van Sarajevo. Dat hele jaar reisde ik zo met de eeuw mee, in
een krakeling van routes, langs Londen, Volgograd en Madrid, langs de bunkers van
Berlijn, de geparfumeerde kleerkasten van Elena CeauSescu in Boekarest en de
speelgoedauto's in een verlaten cr e in Tsjernobyl. En ik praatte met de getuigen: met
schrijvers en poli-tici, met verzetsmensen en hoge officieren, met een boer in de
Pyrenee en met de kleinzoon van de Duitse keizer, tientallen Europeanen die hun
verhaal vertelden. Dit reisverslag gaat over het verleden, en wat het verleden met ons
doet. Het gaat over verscheurdheid en onwetendheid, over historie en angst, over
armoede en hoop, over alles wat ons nieuwe Europa scheidt en bindt. Geert Mak
(1946) is journalist en schrijver. Hij schreef onder meer Een kleine geschiedenis van
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Amsterdam, Hoe God verdween uit Jorwerd en De eeuw van mijn vader.
Dit boek biedt een overzicht van de geschiedenis van wetenschappelijke en
maatschappelijke ontwikkelingen van de geneeskunde en de doorwerking daarvan in
de moderne gezondheidszorg. Hoe is in de loop van de tijd gereageerd op ziekte en
bedreigingen van de volksgezondheid? Waar, hoe en door wie werd de daartoe
benodigde kennis verworven? Hoe werd die kennis in de praktijk gebracht? Wat
kunnen we leren van het verleden? In vier delen (‘Ziekte’, ‘Kennis’, ‘Dokter en
patiënt’ en ‘Maatschappij en gezondheidszorg’) biedt Medische geschiedenis een
kader voor reflectie op de huidige medische praktijk. De medische geschiedenis wordt
daartoe besproken in thema’s die relevant zijn voor het begrip van moderne
gezondheidszorg. Die thematische opbouw past bij de moderne visie op de medische
geschiedschrijving. Daarbij is niet alleen aandacht voor de grote dokters en de
vooruitgang in de geneeskunde, maar ook voor de maatschappelijke context en de
paradoxen in het stelsel. Het boek is oorspronkelijk geschreven als leerboek voor het
medisch onderwijs maar is door de brede opzet niet alleen interessant voor studenten
geneeskunde, maar evenzeer voor een breder veld van professionals in de
gezondheidszorg. De redactie heeft nationale en internationale auteurs geselecteerd
die als onderzoeker en docent van de betreffende thema’s hun sporen hebben
verdiend.
Zal ik je vertellen over het jaar dat ik de liefde ontdekte? Ik was van twee kostscholen
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afgetrapt en het laatste wat ik wilde, was naar die derde, hier, aan de kust van East
Anglia. Maar zonder het St. Oswald had ik niet de vissershut ontdekt met zijn
roodgloeiende kachel, gestreepte dekens en zeemonstersoep. Zonder het St. Oswald
had ik niet de jongen ontmoet met de mooie ogen, de vage glimlach en zijn mistig
verleden. Zonder het St. Oswald had ik Finn niet ontmoet. En zonder Finn zou er geen
verhaal zijn. Een boek dat je niet loslaat, intens en met een verrassende wending aan
het einde. Een boek dat met geen ander boek te vergelijken is.
Ross en Wilson is de eerste keuze van reeds meer dan een miljoen studenten sinds de eerste
publicatie meer dan 50 jaar geleden. Als een van de meest populaire handboeken voor
anatomie en fysiologie introduceert het de systemen en functies van het menselijk lichaam en
de effecten van ziektes en aandoeningen op het normaal functioneren van het lichaam. Meer
dan eender welk handboek is Ross and Wilson gekenmerkt door het gebruik van heldere taal
aangevuld met kleurrijke illustraties en een groot aanbod van interactieve online-activiteiten
voor een boeiende leerervaring. Ross and Wilson is noodzakelijk studie en leesmateriaal voor
ieder in de ziekenzorg en vooral voor professionelen in opleiding in de verpleging en
aanverwande beroepen, complementaire/alternatieve geneeskunde of voor paramedici en
ambulancepersoneel. Zorvuldig herwerkte tekst zonder onnodige details om verwarring bij de
student, nieuw aan dit leervak, te vermijden Vele duidelijke illustraties in kleur met diagrammen
en foto's Reeks van paragrafen, punten- en bulletlijst helpen bij het leren en herhalen van de
leerstof Leerdoelen voor paragrafen in elk hoofdstuk Lijst met veel gebruikte voorzetsels,
achtervoegsels en woordstammen in anatomie en fysiologie Appendix met biologische
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waarden als referentie Toegang tot extra electronische bronnen, inclusief animaties, inkleur
oefeningen, studies, zelftestactiviteiten , en weblinks Volledig herziende tekst met focus op de
meest voorkomende aandoeningen Nieuwe paragrafen over de invloed van het verouderen op
de lichaamssystemen om de kernonderdelen van de leerstof te bestendigen en het
weerspiegelt ook de veroudering van onze bevolking Een nieuw en gemakkelijk te gebruiken
functie is toegevoegd voor de uitgebreide en variërende selectie van populair web gebaseerde
online zelfevaluatie taken Extrra gekleurde micrografie ën en foto's evenals bijgewerkte
illustraties Aangevulde verklarende woordenlijst voor een vlug en gemakkelijk te gebruiken
referentie naar veel gebruikte terminologie.
Inleiding in de natuurkunde.
Dit essay is een vurig pleidooi voor het christelijk geloof in het zogenaamde postmoderne
tijdperk. Het introduceert de term autotheisme als een verklaring van de zondeziekte waarmee
de diepste roerselen van onze harten mee behept zijn. En bied een uitweg. Dit boekje begint
met een poging de grote religies te rangschikken onder gemeenschappelijke noemers en deze
te weerleggen met een Christelijke apologie.
Het Nederlandse notariaat maakt momenteel een moeilijke tijd door. De invloed van de AngloAmerikaanse bedrijfscultuur, een nieuwe Notariswet (1999) met vrijere vestiging en
marktwerking, en de economische neergang door de kredietcrisis hebben het notariaat in
verschillende opzichten diep geraakt. In de vakliteratuur wordt openlijk gesproken over de
crisis die de professie doormaakt. De voorzitter van de Raad van State, Herman Tjeenk
Willink, signaleerde in zijn laatste jaarverslag dat de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid
van het notariaat onder druk staat. Vooraanstaande vakgenoten uiten zelfs publiekelijk hun
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twijfel over het zelfstandig voortbestaan van ons notariaat. Kees Cappon stelt dat niet kan
worden ontkend dat het notariaat in zwaar weer verkeert. Maar in de geest van de uitspraak
van de Engelse historicus E.H. Carr (1892-1982) dat de geschiedbeoefening haar
rechtvaardiging vindt in het feit dat zij een licht werpt op de toekomst, hoeft er op grond van de
geschiedenis volgens hem niet te worden gevreesd voor de toekomst van het notariaat. De
ontwikkelingsgeschiedenis van het beroep kenmerkt zich immers juist door een grote mate van
continuïteit in een cyclisch ritme. Ons notariaat - ook wel publiek of Latijns notariaat genoemd is ontstaan in de 11e en 12e eeuw in Noord-Italië. De essentie van dit Latijns notariaat ligt
reeds vanaf zijn opkomst besloten in het bewijs- en procesrecht van de continentaal-Europese
rechtsorde (civil law). Zolang aan de fundamenten van onze processuele orde niet wordt
getornd, heeft ons notariaat een toekomst.
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