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Overzicht van de gevolgen van het ontstaan van landbouw in
de prehistorie, zowel op technisch als cultureel gebied, en de
voor- en nadelen daarvan voor de menselijke gezondheid.
Het levensverhaal van de eerste vrouwelijke farao
Hatsjepsoet (1516-1484 v. Chr.).
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
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gelet op de samenhang van het overheidshandelen.

Geen filosofische of spirituele beschouwingen, maar
inzichten die gebaseerd zijn op wereldwijd
wetenschappelijk onderzoek. In dit uitdagende boek
delen 100 topexperts in de positieve psychologie, van
IJsland tot Zuid-Afrika en van China tot Australië, de
kennis die zij bezitten over geluk. Deze moderne
wetenschap maakte het voorbije decennium een grote
opgang. Geen filosofische of spirituele beschouwingen,
maar inzichten die gebaseerd zijn op wereldwijd
wetenschappelijk onderzoek. Het gaat niet over 'geloven'
maar over 'weten'. Kennis over de rol van tijd, geld,
gezondheid, succes, welzijn, toekomst en warmte. Over
jeugd, genetica, toeval en vrije wil. Over humor, pijn en
verdriet. Over kiezen, familie, relaties en vrienden. Dit
boek behandelt niet alleen het individuele geluk, maar
ook het welzijn van groepen, organisaties en landen. Zo
ontstaat in dit unieke standaardwerk een globale visie op
geluk. Hoofdredacteur Leo Bormans verdiepte zich twee
jaar in de onderzoeken van deze professoren en
vertaalde hun conclusies naar een breed publiek. Nooit
eerder werd research op een dergelijke manier
samengevat en ontsloten. Prachtige illustraties uit alle
hoeken van de wereld en een moderne grafische
vormgeving maken van dit geheel een boek dat ook het
hart zal aanspreken. Een waardevol cadeau! Wil je
graag meer weten of dit boek inkijken, surf dan naar
deze site: www.theworldbookofhappiness.com.
Zo word je president kijkt achter de schermen van de
Amerikaanse presidentsrace. Journalist Maarten Kolsloot
maakte in 2008 de kansloze presidentscampagne van
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senator Chris Dodd mee en beschrijft die op hilarische
wijze. Van het aanbellen bij junks tot aan de harde
nederlaag. In het tweede deel gaat Maarten op reis naar
Holland in de staat Michigan. Gesticht door gelovige
Nederlanders. Obama bezocht het oerconservatieve
stadje de afgelopen twee jaar twee keer. Maarten is
daarbij. Ten slotte neemt Maarten je mee in de
krankzinnige wereld van het grote geld: de campagne
van 2012. Maarten praat met Mitt Romney over de
'fantastische Nederlandse schaatsers' en voelt
presidentskandidaat Rick Santorum aan de tand als hij
zegt dat in Nederland ouderen massaal onvrijwillig
sterven.
De specifieke taak van de Intensive Care Unit (ICU) in
het ziekenhuis is het bewaken en zo nodig tijdelijk
vervangen van een of meer vitale functies in díe situaties
waar kans op herstel bestaat. De patiënten op deze
afdeling kunnen zeer uiteenlopende ziektebeelden
vertonen, die als gemeenschappelijke factor hebben dat
zij levensbedreigend (kunnen) zijn. Door de complexiteit
van de aandoeningen, waarbij meerdere
orgaansystemen tegelijk betrokken kunnen zijn, bestaat
de mogelijkheid dat zich specifieke problemen voordoen,
die niet alleen van somatische, maar ook van psychische
aard kunnen zijn. Bovendien zijn
behandelingsmogelijkheden en inzichten voortdurend
aan verandering onderhevig. In Intensieve geneeskunde,
dat een voortzetting is van het eerder verschenen
Intensive care, worden vanuit de theorie (de
pathofysiologie) de bewakings- en
behandelingsmogelijkheden en -principes van de vele
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vaak levensbedreigende aandoeningen besproken. De
praktijk van alledag komt ruimschoots aan bod.
Intensieve geneeskunde kan de basis vormen voor
duidelijke richtlijnen voor de bewaking en behandeling op
elke IC-afdeling. Het is dan ook niet alleen geschikt voor
specialisten die IC-patiënten behandeln, maar ook voor
assistenten in opleiding. Bovendien is het voor ICverpleegkundigen een onmisbare vraagbaak.
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
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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.
Het zijn de jaren tachtig en de familie Winshaw wordt steeds
rijker en wreder. Columniste Hilary wordt goed betaald om te
liegen in de krant. Henry laat ziekenhuizen ombouwen tot
parkeerplaatsen. Roddy verkoopt kunst in ruil voor seks.
Thomas wordt steenrijk op de beurs. En Mark verkoopt
wapens aan dictators. Aan Michael Owen, de jonge biograaf
van de Winshaws, valt de schone taak toe het wespennest
dat deze familiegeschiedenis is, te betreden. Het is
onvermijdelijk dat hij daarbij niet alleen de verfoeide
Winshaws, maar ook zichzelf voortdurend tegenkomt. Het
moordend testament is tegelijk een spannende detective en
een wervelende politieke satire, waarmee de Britse
meesterverteller Jonathan Coe definitief doorbrak bij het grote
publiek.
Voor studenten in het universitair onderwijs en
praktijkjuristen.

15 Kay Scarpetta Kay Scarpetta is een privépraktijk
voor forensische pathologie begonnen. Ze wordt
uitgenodigd in Rome, voor een speciaal onderzoek:
een jonge Amerikaanse tenniskampioene is op
wrede wijze vermoord. Tot haar verbijstering ontdekt
ze een connectie tussen deze moord en die op een
onbekende jongen in South Carolina, en lijkt het
spoor te wijzen naar Scarpetta's oude vijand, de
psychiater dr. Marilyn Self. Patricia Cornwell is een
van de meest gelezen en gewaardeerde
thrillerauteurs ter wereld. Ze is directeur van de
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National Forensic Academy. Haar thrillers over Kay
Scarpetta (waaronder Fataal weekend, Al wat
overblijft en Link) werden bestsellers en zijn
veelvuldig bekroond, onder meer met de Edgar
Award en de Gold Dagger Award., de prijs voor de
beste Engelstalige thriller. 'Uitmuntend geschreven,
goed uitgewerkte karakters en een spannende en
onverwachte ontknoping.' de Volkskrant
Emily heeft de pest aan die arrogante Londense
winkelmeisjes, die haar achter haar rug uitlachen.
De meisjes hebben echter geen flauw benul dat de
slonzig geklede Emily een professionele 'mystery
shopper' is - met een verborgen camera. Sandie
houdt van mooie spullen. Wanneer zij wordt
ontslagen, is 'undercover' winkelen de enige manier
om haar passie voor glamour te blijven stillen.
Grazia is een arme weduwe maar wil haar luxe
levensstijl niet veranderen. Ook zij gaat incognito
vele winkels bezoeken. Hoe meer schoenen, parfum
en lingerie ze koopt hoe minder tijd ze heeft om te
rouwen. Emily, Sandie en Grazia zijn door
omstandigheden 'shopaholic' van beroep en worden
dikke vriendinnen. Tot er plotseling dikke ruzie
uitbreekt. Een bruisende, hippe roman over
vriendschap en dromen, die een spannend kijkje
achter de schermen biedt van de duurste winkels.
Vols. for 1964- have guides and journal lists.
De New Yorkse politieman-met-Russische-roots Artie Cohen
vindt in een speeltuin in Brooklyn een dood meisje, dat
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vastgetapet is aan een schommel. Algauw komt hij erachter
dat de moordenaar het verkeerde meisje heeft vermoord: het
slachtoffer had de dochter van Arties goede vriend Tolya
moeten zijn. Artie opent de jacht op de dader – het spoor
voert hem naar Londen, de nieuwe thuishaven van de
Russische maffia. Hij raakt verstrikt in een maalstroom van
geld en criminaliteit en ontdekt een pijnlijk detail over zijn
verleden. Zijn de dingen wel zoals ze altijd leken te zijn?
Reggie Nadelson schrijft spannende en tegelijkertijd
toegankelijke boeken over internationale criminaliteit. Haar
personages zijn van vlees en bloed en de dialogen spatten
van de pagina.
Anderhalf jaar geleden is Julie Lofgren spoorloos verdwenen,
en sinds die dag leeft haar man, Craig, in de hel. Hij moet
alleen voor Brett en Abby zorgen, die erg in de war zijn door
de verdwijning van hun moeder. Bovendien verdenkt de
politie hem ervan dat hij Julie heeft vermoord, wat tot gevolg
heeft dat de buren hem mijden en geen kind meer met Brett
en Abby mag spelen. Eenzaam en verloren probeert hij er
elke dag het beste van te maken, wanhopig op zoek naar
iemand die zijn verhaal zal geloven. Juf Robin McKinnon
begrijpt best dat Brett Lofgren vol opgekropte woede zit, maar
zijn gedrag in de klas is onacceptabel. Dus nodigt ze zijn
vader uit voor een gesprek. Tot haar schrik voelt ze zich al na
een paar minuten onweerstaanbaar tot hem aangetrokken.
Als haar zoontje bevriend raakt met Brett, ziet ze Craig
steeds vaker en merkt ze dat hij ook op haar gesteld raakt.
Maar kan ze hem vertrouwen? Tot Julie gevonden is, weet
niemand wat er werkelijk is gebeurd, en is er dus een kans
dat ze haar hart aan het verliezen is aan een koelbloedige
moordenaar...
De Geheimen van de Nar is het tweede deel van Robin
Hobbs De Boeken van Fitz en de Nar. Met deze trilogie
keerde Hobb na meer dan tien jaar eindelijk terug naar de
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wereld van de Zieners, én de wereld van FitzChevalric. Lang
geleden veranderden Fitz en de Nar de wereld. Ze brachten
de magie van de draken terug, stelden het koningshuis van
de Zieners zeker en stabiliseerden zo het koninkrijk van de
Zes Hertogdommen. Althans, dat dachten ze. Maar nu ligt de
Nar op sterven, verminkt door mysterieuze, bleke figuren wier
plannen voor wereldwijde heerschappij afhankelijk zijn van de
krachten die de Nar deelt met Fitz' eigen dochter. Afgeleid
door de levensbedreigende toestand van de Nar en de
intriges aan het hof, laat Fitz slechts even zijn waakzaamheid
zakken... En in één afschuwelijk moment wordt zijn wereld op
de kop gezet en zijn geliefde dochter ontvoerd door een
groep die haar wil gebruiken op dezelfde manier als ze met
de Nar hebben geprobeerd - als wapen. Maar FitzChevalric
Ziener heeft zo zijn eigen wapens. Een oeroude magie
stroomt nog altijd door zijn aderen. En hoewel zijn
vaardigheden als moordenaar des konings misschien een
beetje roestig zijn geworden, zijn dat soort dingen, eenmaal
geleerd, niet snel vergeten. Vijanden en vrienden zullen er
snel achter komen dat niets zo gevaarlijk is als een man die
niets meer te verliezen heeft... 'FitzChevalric is een van de
beste personages uit de fantasy-literatuur.' Fantasy Book
Review 'Moderne fantasy op zijn meest onweerstaanbare
best.' The Guardian 'Fantastisch... boordevol emotie.' Library
Journal (met ster) 'Fantasy zoals fantasy geschreven hoort te
zijn.' George R.R. Martin
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