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James Rollins De Orde van de Sanguinisten 1 - In bloed geschreven Een explosieve onthulling
van een geheime geschiedenis Een verwoestende aardbeving in Masada, Israël, brengt een
onbekende graftombe aan het licht. In de tombe wordt het gekruisigde en gemummificeerde
lichaam van een jong meisje aangetroffen. Drie deskundigen gaan op pad om de ontdekking te
onderzoeken: forensisch expert Jordan Stone, archeologe Erin Granger en Rhun Korza, een
Vaticaanse priester. Maar na een brute aanval op het tempelcomplex moeten de drie rennen
voor hun leven en datgene vinden wat ooit werd bewaard in de sarcofaag van de tombe: een
boek. Een handgeschreven testament van Christus zelf, dat volgens onofficiële bronnen het
geheim van zijn goddelijkheid prijsgeeft. Langs eeuwenoude ruïnes en prachtige kerken gaat
het trio op zoek naar een geheime geschiedenis van meer dan duizend jaar. Maar wees
gewaarschuwd: sommige boeken zouden nooit gevonden mogen worden... In deze nieuwe
samenwerking van bestsellerauteur James Rollins en Rebecca Cantrell wordt Rollins talent
voor messcherpe wetenschap en historische mysteries gecombineerd met Cantrells talent voor
angstaanjagende thrillers. Dit alles samengebald in een episch verhaal over een eeuwenoude
orde en de jacht op een mysterieus boek, beter bekend als het bloedevangelie.
Transcendentaal-empirische kritiek op de filosofische traditie van Plato, dat het
identiteitsbeginsel ontluistert en conceptuele ruimte wil maken voor denken over verschil en
herhaling.

Berijmde vertaling van het verhalende dichtwerk van de Engelse dichter
(1345-1400) over de levensverhalen die pelgrims elkaar vertellen.
Wat is leven? Hoe zijn de planten, dieren en mensen ontstaan? Waarom leek jij
ooit op een makreel? Allerlei vragen over de evolutie worden, soms op grappige
wijze, beantwoord.
Als Thomas met zijn familie verhuist naar een afgelegen plaatsje, gebeuren er geheimzinnige
dingen. Volgens een oude voorspelling moeten Thomas en zijn jongere broers en zussen als
'De Vijf' de stad Raveleijn bevrijden. Vanaf ca. 9 jaar.
Actief betrokken burgers zijn van groot belang voor een levende democratie. Ze houden
volksvertegenwoordigers en overheidsinstanties bij de les, vernieuwen de samenleving met
hun ideeën en initiatieven en geven het beleid draagvlak. Het is daarom zorgelijk dat slechts
kleine groepen burgers zich aangesproken voelen door de wijze waarop beleidsmakers hen
pogen te betrekken. Door middel van literatuurstudie en veldonderzoek heeft de raad de
kansen en mogelijkheden om burgers te verleiden tot actieve betrokkenheid in kaart gebracht.
De raad onderscheidt drie velden van burgerbetrokkenheid: beleidsparticipatie,
maatschappelijke participatie en maatschappelijk initiatief, en doet aanbevelingen voor het
vergroten van de burgerbetrokkenheid op alle velden. Essentieel voor de rol van
beleidsmakers daarbij zijn twee uitgangspunten: denk vanuit het perspectief van burgers en
vergroot de kaders voor betrokkenheid. Dit onderzoek van de WRR leidt tot suggesties en
adviezen over hoe beleidsmakers en beleidsuitvoerders meer en beter gebruik kunnen maken
van kennis, kunde en voorkeuren van (individuele) burgers. Deze titel is onderdeel van de
OAPEN Library - http://www.oapen.org. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
(WRR) onderzoekt toekomstige ontwikkelingen ten behoeve van het regeringsbeleid. De raad
kan adviseren over alle beleidssectoren. Hierbij wordt vooral gelet op de samenhang van het
overheidshandelen.
Vele jaren nadat een onbekende vrouw in een dorpje is begraven, is haar graf een
bedevaartsoord geworden.
Elf verhalen over Jip en Janneke en poes Siepie. Ze willen Siepie uitlaten met een touw,
proberen met Siepie in de poppenwagen te gaan wandelen, vieren Siepies verjaardag en
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beleven nog meer grappige avonturen met de poes. In oblong formaat met kleurrijke
tekeningen. Voorlezen vanaf ca. 3 jaar.

Hoe kan de internationale gemeenschap adequaat reageren op genocide, misdaden
tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven? Soms wordt in twijfel getrokken of het
(internationale) strafrecht het meest geschikte instrument is om belangrijke doeleinden
als waarheidsvinding en verzoening te verwezenlijken. De internationale
strafrechtspleging ondervindt concurrentie van waarheids- en verzoeningscommissies.
Maar zelfs als voor een strafrechtelijke reactie wordt geopteerd, dwingt de – politiek en
juridisch – complexe werkelijkheid tot het maken van keuzes. Allereerst rijst de vraag of
de berechting van internationale misdrijven het beste door internationale tribunalen dan
wel op nationaal niveau ter hand kan worden genomen. Het complementariteitsbeginsel
– de hoeksteen van het Statuut van Rome – is een resultante van deze afweging en
legt het primaat bij nationale jurisdicties. Voorts worden zowel internationale als
nationale gerechten geconfronteerd met het vraagstuk hoe de strafrechtspleging
afgestemd moet worden op de specifieke aard van internationale misdrijven en hun
plegers. Tenslotte stuit internationale strafrechtspleging op soevereiniteitsaanspraken
van staten, die haar ervaren als een bedreiging voor de eigen politieke belangen en
vrezen zelf voor internationale fora ter verantwoording te worden. Deze vragen stonden
ter discussie op een symposium dat op 19 maart 2004 door de leerstoelgroep
Strafrecht van de Universiteit van Amsterdam, onder auspiciën van het Amsterdam
Center for International Law, werd georganiseerd. Het cahier bevat bewerkingen van de
bijdragen tot het symposium.
ALLES STAAT OP HET SPEL DE JACHT OP DE ULTIEME PRIJS ARE YOU READY?
In 2045 leeft een aanzienlijk deel van de wereldbevolking in diepe armoede. De enige
manier waarop Wade Watts aan alle misère kan ontsnappen, is de OASIS: een online
virtuele wereld waar miljarden mensen tegelijk in kunnen vertoeven. Wanneer James
Halliday, de excentrieke uitvinder van de OASIS, overlijdt, laat hij een zoektocht achter
vol puzzels die te maken hebben met zijn obsessie met de popcultuur van de jaren
tachtig. Degene die de jacht als eerste voltooit, zal het vermogen van Halliday erven én
de volledige controle krijgen over de OASIS. Wanneer Wade als allereerste een van de
puzzels oplost, wordt hij van alle kanten opgejaagd door nietsontziende rivalen. Vanaf
dan is er voor Wade nog maar één manier om te overleven: winnen.
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