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geestige en meeslepende roman met een ﬁjne romantische touch over een vrijgevochten vrouw in een
mannenwereld. De Australische Rosalie Ham woont en werkt in Melbourne. Haar debuut De naaister uit Parijs
(The Dressmaker) is verﬁlmd met Kate Winslet. De dochter van de wijnmaker is haar tweede roman in
vertaling. Over De naaister uit Parijs: 'Verﬁlmd met Kate Winslet, maar het boek is nog ﬁjner.' LINDA. 'Een
opwindende roman over liefde, wraak en haute couture.' Nouveau
Inleiding informatica J. Glenn Brookshear 2005
Congressional Record United States. Congress 1984-10-12
Zo niet, dan toch Richard Branson 2012-01-09 'Waar een wil is, is altijd een weg!' aldus Richard Branson.
Kunnen we ons leven meer inhoud geven en tegelijkertijd de wereld helpen verbeteren? Branson laat op
inspirerende wijze zien hoe je dat kunt bewerkstelligen.Zo niet, dan toch introduceert een compleet nieuwe
manier van werken. Branson beschrijft hoe makkelijk het eigenlijk is om je werk niet alleen een baan van
negen tot vijf te laten zijn. Hoe je je mentaliteit kunt veranderen, problemen op kunt lossen en je baan tot
iets kunt maken waar je écht trots op kunt zijn. Zijn aanpak is een grote inspiratie voor iedereen die
succesvol zakendoen wil laten samengaan met het streven naar een betere wereld.
Scaling up Verne Harnish 2015-10-21 Succesauteur en consultant Verne Harnish beantwoordt de
belangrijkste vragen over groei voor jouw bedrijf. Met inzichten die toepasbaar zijn bij elke groeifase. Verne
Harnish biedt met ‘Scaling up’ een beproefd recept waarmee je groei initieert en begeleidt. Hij beantwoordt
hierin vragen als: hoe kan ik mijn organisatie laten groeien dit jaar? En daarna? Hoe richt ik mijn organisatie
in voor duurzame en constante groei? Hoe maak ik een helder strategisch én operationeel plan voor mijn
mensen? Hoe haal ik meer uit mijzelf en mijn team? ‘Scaling up’ is een praktische, gedegen methode om een
langetermijnstrategie op te zetten en die vervolgens terug te brengen tot wat de organisatie het komend
kwartaal moet doen. De methode is een combinatie van eﬀectiviteit (met de juiste mensen de goede dingen
doen) en eﬃciëntie (de dingen goed doen). Naast een gezonde basis voor groei biedt dit boek ook een
eenvoudig model om de groei inzichtelijk te maken en te bewaken. Je beperkt je tot vier beslissingsvelden:
mensen, strategie, uitvoering en cashﬂow. Zo kost een eﬀectieve uitvoering minder dan vijf uur per week!
Met dit werkboek houd je de vinger aan de pols van de bedrijfsgroei.
Voor altijd de baas Sandra Marton 2011-11-08 Emily is de perfecte secretaresse: toegewijd, precies, stipt
en altijd keurig gekleed. Zo keurig zelfs dat Jake, haar baas, niet eens weet dat ze zulke mooie benen heeft,
tot een vriend hem daarop wijst. Dezelfde vriend die haar wel eens mee uit wil nemen. Wát? Nooit van Jakes
leven! Als er íémand uitgaat met zijn mooie onschuldige Emily, dan is hij het zelf. Hoewel Emily zich gevleid
voelt door Jakes onverwachte aandacht, is ze erg op haar hoede. Ze weet immers hoe snel en nonchalant hij
zijn aﬀaires in de regel beëindigt. En waarom zou het bij haar anders gaan?
Windows 7 Step by Step Joan Preppernau 2010
Motivatie en persoonlijkheid Abraham Harold Maslow 1981 Standaardwerk waarin de Amerikaanse
psycholoog, aanhanger van de zogenaamde humanistische psychologie, zijn theorie ontwikkelt van de
fundamentele behoeften, die ten grondslag ligt aan zijn ideeën over de mens op weg naar
zelfverwerkelijking.
De verlorenen Kim Echlin 2010-11-12 Anne Greves ontmoet in 1979 de Cambodjaanse vluchteling Serey en
begint tegen haar vaders wil een relatie met hem. Serey is al zes jaar als banneling in het Westen. Als het
Rode Khmer-regime valt, keert hij zonder een woord van afscheid terug naar Cambodja om zijn familie te

Databases David M. Kroenke 2017
E-business en e-commerce Dave Chaﬀey 2011
De tragische lotgevallen van de familie Mikolajenko Shandi Mitchell 2010-10-25 In het voorjaar van 1938
keert de Oekraïense immigrant Teodor Mikolajenko terug uit de gevangenis en treft zijn vrouw en kinderen
volledig berooid aan op de Canadese prairies. Terwijl Maria zich onvermoeibaar bezighoudt met de zorg voor
de schamele groentetuin, het eindeloos verdunnen van de aardappelsoep en het verstellen van de tot op de
draad versleten kleren, bouwt Teodor met blote handen een huis en zaait hij kostbare korrels graan op het
stuk grond dat zijn zus Anna voor hem koopt omdat het mensen met een strafblad verboden is land te
bezitten. De beide families slagen erin kou en honger te overleven, maar komen oog in oog te staan met een
veel gevaarlijker vijand wanneer Anna’s onbetrouwbare echtgenoot Stefan na een langdurige afwezigheid
terugkomt. Zijn achterbakse gekonkel draait onafwendbaar uit op een tragedie – die ditmaal des te erger is
omdat deze niet wordt veroorzaakt door gewetenloze buitenstaanders, geldschieters of bureaucraten, maar
door naaste verwanten. De tragische lotgevallen van de familie Mikolajenko is een indringende en
aangrijpende roman over sociaal onrecht, wilskracht, familiebanden, opoﬀering en medeleven.
Customer Relationship Management E. Peelen 2009 Gids voor bestuurders en managers voor strategie,
beleid, instrumenten en operationele toepassingen van CRM.
Schuld David Graeber 2012-06-11 Eerst maakte de mens schulden, toen pas maakte hij het geld. In
tegenstelling tot wat de wetenschap altijd dacht, betoogt David Graeber dat schuld al bestond ver voordat
geld en munten werden uitgevonden en dat de mens al 5000 jaar gebruikmaakt van uitgebreide
kredietsystemen. Sterker nog: schuld en de kwijtschelding daarvan hebben ons morele besef gevormd - het
woord 'schuld' werd al vanaf het begin in zakelijke én in religieuze zin gebruikt. Slavernij, geweld, oorlogen
en opstanden: ze hangen samen met ideeën over schuld. In dit veelomvattende boek bestudeert Graeber
onze opvattingen over beloftes, krediet en afbetaling, van de vroegste beschavingen tot het moderne
kapitalisme. Hij analyseert helder en buitengewoon leesbaar hoe de wereldeconomie zich heeft ontwikkeld en werpt een heel nieuw licht op de huidige economische crisis. Dit boek is nu al een klassieker.
Petersburg Andrej Bely 2011-09-23 Russische klassieker eindelijk leverbaar in de reeks De Twintigste Eeuw
Petersburg, 1905. Aan de vooravond van de ineenstorting van het Russische tsarenrijk moet een jonge rebel
op bevel van een revolutionaire groepering een bomaanslag plegen op zijn aristocratische vader. Daarnaast
spelen een afwezige echtgenote, een corrupte politieke partij en een geheimzinnige Rode Domino een
belangrijke rol. Petersburg vertelt het verhaal van een Russische familie in de knoop met zichzelf in roerige
tijden. Bely weet op meesterlijke wijze de chaos en absurditeit van het Russische leven en de politiek aan het
begin van de twintigste eeuw te verbeelden. In zijn proza is het muzikale element, de klank en het ritme,
even belangrijk als de verhaallijn.
De dochter van de wijnmaker Rosalie Ham 2016-10-13 Heerlijke romcom over hoge verwachtingen,
verstikkende familiebanden en ware liefde Eind 19e eeuw. Phoeba Crupp is een sterke, intelligente vrouw die
met haar familie op een boerderij woont in Victoria, Australië. Haar vader heeft het gezin ooit meegenomen
vanuit de stad naar het platteland om er een wijngaard te beginnen. Phoeba droomt ervan om de wijngaard
over te nemen. Trouwen wil ze alleen uit ware liefde. Maar in een wereld van mannen en geld, waarin een
vrouw niets kan erven, lijkt een huwelijk de enige mogelijkheid om haar droom te verwezenlijken... Een
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zoeken. Na tien jaar stilte besluit Anne haar grote liefde achterna te reizen. Ze vindt Serey en hun liefde
bloeit op, totdat Serey opnieuw verdwijnt en Anne ontdekt dat hij over zijn politieke activiteiten gelogen
heeft. Opnieuw gaat ze naar hem op zoek, om hem te redden en te vergeven. In een prachtige, ritmische stijl
verwoordt Kim Echlin de menselijke zoektocht naar liefde en erkenning. Net zoals Khaled Hosseini maakt ze
de geschiedenis van een verscheurd land herkenbaar voor een groot publiek. De verlorenen bevat alle grote
thema's van het leven en van de literatuur, maar is uiteindelijk een intiem en ontroerend liefdesverhaal.
28 Stephanie Nolen 2012-08-15 Op nauwelijks acht uur vliegen hier vandaan heerst een verwoestende
epidemie: in Afrika lijden ruim 28 miljoen mensen aan aids. In 28. Verhalen over aids in Afrika geeft de
Canadese journalist en Afrika-correspondent Stephanie Nolen deze mensen een gezicht. Zij schreef 28
ontroerende portretten van 28 aidspatiënten: één voor elk miljoen. 28 miljoen levens die door deze
verschrikkelijke ziekte worden verwoest. Stephanie Nolen sprak met vrouwen die na verkrachting door hun
familie zijn verstoten en met kinderen die hun beide ouders aan de ziekte verloren. Ze reisde mee met een
vrachtwagenchauﬀeur die bij elke truckstop een liefje heeft en ontdekte zo dat vrachtwagenchauﬀeurs
behoren tot de belangrijkste verspreiders van het virus. Maar ze vertelt ook over mannen en vrouwen die
leven tussen hoop en vrees, maar desondanks blijven vechten en hun dromen proberen waar te maken.
Spreken in het openbaar voor Dummies Malcolm Kushner 2004 Technieken voor het houden van een
toespraak.
Books in Print Supplement 2002
Zee van papaver Amitav Ghosh 2012-01-30 Het reusachtige Engelse schip de Ibis staat op het punt een bij
voorbaat tumultueuze reis over de Indische Oceaan te maken. Het doel is om tegen China ten strijde te
trekken in een grimmig conﬂict dat later de Eerste Opiumoorlog (1839-1842) zou gaan heten. De bemanning
van het schip bestaat uit een bonte stoet personages: zeevaarders, verstekelingen, koelies en criminelen. In
een tijd van koloniale onrust brengt het lot een groep mensen uit India en het Westen samen: van de
berooide Indiase vorst Neel tot de bevrijde Amerikaanse slaaf Zachary en van de gevluchte, jonge Indiase
vrouw Deeti tot de vurige Française Paulette. Terwijl de oude familiebanden steeds minder belangrijk
worden, groeit de saamhorigheid tussen de jaházbhai, de broeders van het schip. Dit epische, historische
avontuur speelt zich af op de woeste golven van de Indische Oceaan, op de welige papavervelden langs de
Ganges en in de exotische achtersteegjes van China. Maar het is bovenal het brede scala aan fascinerende
personages dat Zee van papaver tot een zo rijke, adembenemende leeservaring maakt.
Index of the Christian Science Monitor 1958
Business Communication: Process & Product Mary Ellen Guﬀey 2017-02-21 BUSINESS COMMUNICATION:
PROCESS AND PRODUCT, 9E prepares readers for success in today's digital workplace. This book introduces
the basics of communicating eﬀectively in the workplace, using social media in a professional environment,
working in teams, becoming a good listener, and developing individual and team presentations. Authors
Mary Ellen Guﬀey and Dana Loewy also oﬀer a wealth of ideas for writing resumes and cover letters,
participating in interviews, and completing follow-up activities. Optional grammar coverage in each chapter,
including a comprehensive grammar guide in the end-of-book appendix, helps readers improve critical
English language skills. Important Notice: Media content referenced within the product description or the
product text may not be available in the ebook version.
Postkapitalisme Paul Mason 2016-03-24 Het kapitalisme bloeide de afgelopen tweehonderd jaar dankzij zijn
aanpassingsvermogen; op de golven van de economische cycli heeft het zich steeds aangepast en
getransformeerd om uiteindelijk sterker uit verschillende crises op te rijzen. Maar de grens is bereikt, stelt
Paul Mason. In de uithoeken van het marktsysteem ontdekken mensen nieuwe vormen van eigendom, lenen
en zaken doen – van 3D-printen tot zelf managende websites als Wikipedia en van duurzame
energiecoöperaties tot parallelle valuta. In het hart van die veranderingen staat de informatietechnologie,
een revolutie die volgens Mason de potentie heeft om onze notie van werk, productie en waarde totaal te
veranderen én om een economie gebaseerd op marktwerking en privaat eigendom te vernietigen. In dit
baanbrekende boek laat Mason zien hoe we, vanuit de as van de recente ﬁnanciële crisis, de kans hebben
om een meer sociale, rechtvaardige en duurzame, globale economie te bouwen.
Total recall Arnold Schwarzenegger 2012-11-22 Zijn verhaal is uniek en uiterst onderhoudend, en hij vertelt
het met verve in dit boek. Hij werd in de magere jaren na de oorlog geboren in een klein Oostenrijks dorp, als
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zoon van een veeleisende politieagent. Hij droomde ervan naar Amerika te gaan om wereldkampioen
bodybuilding en ﬁlmster te worden. Op zijn eenentwintigste woonde hij in Los Angeles en werd hij gekroond
tot Mr. Universe. Binnen vijf jaar sprak hij Engels en was hij de beste bodybuilder ter wereld. Binnen tien jaar
had hij zijn opleiding afgerond en was hij miljonair door investeringen in onroerend goed en zijn carrière als
bodybuilder. Ook won hij een Golden Globe Award voor zijn rol in Stay Hungry. Binnen twintig jaar was hij de
grootste ﬁlmster ter wereld, de echtgenoot van Maria Shriver uit de familie Kennedy, en een opkomende
republikeinse leider. Zesendertig jaar naar zijn komst naar Amerika werd de man die ooit door zijn
medebodybuilders de `Oostenrijkse Eik werd genoeg tot gouverneur van Californië gekozen, de zevende
economie ter wereld. Hij loodste de staat door een begrotingscrisis, natuurrampen en politiek tumult, en
zette zich in voor onder meer een beter milieu en electorale veranderingen. Samen met Maria Shriver bracht
hij vier fantastische kinderen groot. In de nasleep van een schandaal dat hij over zichtzelf afriep, probeerde
hij zijn gezin bij elkaar te houden. Nooit eerder heeft hij in zijn eigen woorden zijn volledige levensverhaal
verteld. Hier is Arnold Schwarzenegger met Total Recall.
Trainen van interpersoonlijke vaardigheden Stephen P. Robbins 2003 Studie- en trainingsboek voor
leidinggevenden en personeelsfunctionarissen om medewerkers leiding te geven en te motiveren.
Stewardess Hannah in Praag Petra Kruijt 2019-12-23 In aﬂevering 8 van Liefde in de lucht vliegt
stewardess Hannah naar Praag! ‘Liefde in de lucht’ is de humoristische nieuwe serie van Petra Kruijt, bekend
van ‘Laat me jou zijn’ en ‘De mannenmaker’. ‘Liefde in de lucht’ gaat over de achtentwintigjarige Hannah,
die net haar stewardessencursus heeft afgerond. Nu Hannah pas terug is gekomen uit New York is ze toch
wel lichtelijk teleurgesteld als haar nieuwe bestemming Praag blijkt te zijn. Een stad die hoog op haar lijstje
stond voordat ze stewardess werd, maar ze had gehoopt meer intercontinentale vluchten te maken. Gelukkig
blijkt ze samen te moeten werken met de aardige Anne. Die is nog maar net begonnen, dus Hannah mag
haar de kneepjes van het vak bijbrengen. De dag voordat de vlucht vertrekt, krijgt ze een berichtje van Tim:
of ze een kopje koﬃe met hem wil drinken... Perfect voor de lezers van Jill Mansell, ‘Bridget Jones’ en Lauren
Weisberger!
Handboek knopen / druk 1 Des Pawson 2009-06-20 Met behulp van kleurenfoto's wordt stapsgewijs
aangegeven hoe allerlei knopen in touwwerk gemaakt kunnen worden; bijzondere technieken zoals splitsen
worden uitgelegd.
Slangenkuil Ariana Franklin 2009-10-31 Na het oplossen van een gruwelijke kindermoord mag Adelia Aguilar
tot haar teleurstelling niet terugkeren naar de medische school in Salerno. Haar ongewone vaardigheden als
‘dokter van de doden’ worden echter opnieuw ingezet als Koningin Eleanor wordt beschuldigd van het
vergiftigen van Rosamund Cliﬀord, de maîtresse van Koning Hendrik II. Terwijl het hof in rep en roer is, reist
Adelia in de ijzige winterkou naar de toren waar het lichaam van Rosamund zich bevindt. Ze moet ontdekken
wie Rosamund heeft vergiftigd voordat een vernietigende burgeroorlog het land verscheurt.
Het achterhuis Anne Frank 2009-10-31 Anne Frank hield van 12 juni 1942 tot 1 augustus 1944 een
dagboek bij. Zij schreef haar brieven alleen voor zichzelf, tot ze in de lente van 1944 op radio Oranje de
minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen in ballingschap, Bolkestein, hoorde spreken. Hij zei dat
na de oorlog alle getuigenissen van het lijden van het Nederlandse volk onder de Duitse bezetting verzameld
en openbaar moesten worden gemaakt. Als voorbeeld noemde hij onder andere dagboeken. Onder de indruk
van deze redevoering besloot Anne Frank na de oorlog een boek te publiceren. Haar dagboek zou daarvoor
als basis dienen. In maart 1945 stierf Anne Frank op vijftienjarige leeftijd in het concentratiekamp BergenBelsen. De enige overlevende van de familie, Otto Frank, zorgde ervoor dat het dagboek van zijn dochter
toch gepubliceerd werd. In 1947 verscheen Het Achterhuis. Het is sindsdien een van de meest gelezen
boeken ter wereld. Het is in meer dan dertig landen verschenen en er zijn meer dan zestien miljoen
exemplaren van verkocht. "Eén enkele Anne Frank ontroert ons meer dan de ontelbaren die net zo leden als
zij, maar wier beeld in de schaduw is gebleven. Misschien moet dat ook zo zijn: als we het leed van alle
mensen moesten en konden meelijden, zouden we niet kunnen leven." Primo Levi
Who's who of Emerging Leaders in America 1993
Wereldorde Henry Kissinger 2015-03-09 Provocerend en uitgesproken In Wereldorde neemt Kissinger ons
mee op een wereldreis langs de historische opvattingen over de ordening van de wereld. Hoe uiteenlopend
deze opvattingen ook zijn, iedere beschaving zag zichzelf als het middelpunt van de wereld en beschouwde
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de eigen normen en waarden als universele standaard. In onze tijd speelt de internationale politiek zich af op
wereldniveau. Tegenstrijdige historische opvattingen over de hoe de wereld in elkaar zit, of zou moeten
zitten, komen met elkaar in aanraking. Maar de belangrijke spelers zijn onbekend met elkaars spelregels en
een gemeenschappelijk doel is er niet. Wereldorde is een uniek boek waarin Kissinger laat zien hoe oude
opvattingen terug te vinden zijn in hedendaagse conﬂictsituaties en hoe we - mogelijk - tot een vreedzame
oplossing kunnen komen. Henry Alfred Kissinger werd geboren in Fürth (Duitsland) in 1923. Zijn familie
verhuisde in 1938 naar New York, op de vlucht voor het naziregime. Als politicus en diplomaat is hij overal op
de wereld geweest, stond presidenten met raad en daad terzijde en was nauw betrokken bij de grote
politieke gebeurtenissen van onze tijd. Hij schreef vele boeken waaronder zijn memoires (Classic Memoirs),
uitgegeven in drie boeken (2011-2012). In 1973 werd hem de Nobelprijs voor de Vrede toegekend.
Datanetwerken en telecommunicatie R. R. Panko 2005
Joseph Stephen Cullinan John O. King 1970
Canadian Books in Print 2002 Edited by Butler Marian 2002-02 CBIP is the complete reference and buying
guide to English-language Canadian books currently in print; consequently, the Author and Title Index,
Subject Index and microﬁche editions are indispensable to the book profession. With submissions from both
small and large publishers, CBIP provides access to titles not listed anywhere else. Containing more than
48,000 titles, of which approximately 4,000 have a 2001 imprint, the Author and Title Index is extensively
cross-referenced. The Subject Index lists the titles under 800 diﬀerent subject categories. Both books oﬀer
the most complete directory of Canadian publishers available, listing the names and ISBN preﬁxes, as well as
the street, e-mail and web addresses of more than 4,850 houses. The quarterly microﬁche service provides
updated information in April, July and October. CBIP is constantly referred to by order librarians, booksellers,
researchers, and all those involved in book acquisition. In addition, CBIP is an invaluable record of the vast
wealth of publishing and writing activity in the scientiﬁc, literary, academic and arts communities across
Canada. A quarterly subscription service including the annual Author and Title Index (March 2001) plus
quarterly microﬁche updates (April, July, and October 2001) is also available. ISBN 0802049567 $220.00 NET.
Animal farm George Orwell 2013-05-16 De dieren op een boerderij komen in opstand tegen hun meester de
mens en nemen zelf de macht in handen. De varkens, die lang tevoren in het geheim hebben leren lezen en
schrijven, werpen zich op als de natuurlijke leiders van de revolutie. Zij staan immers op een hoger
intellectueel peil dan de andere dieren. Ze breiden hun voorrechten steeds verder uit en vormen een nieuwe
elite, even oppermachtig als de oude heersers. De catastrofale ineenstorting van deze gemeenschap kan ten
slotte niet uitblijven. Animal Farm, geschreven in 1943, is een klassiek geworden satire op een totalitaire
staat en samenleving, die vandaag de dag nog niets aan zeggingskracht heeft verloren.
Wachten op de moesson Threes Anna 2012-01-25 Een betoverende roman over een onmogelijke
lotsbestemming India, 1995. Charlotte Bridgwater bewoont met haar inmiddels dementerende vader en nog
één trouw personeelslid een grote, vervallen villa in Rampur. In betere tijden werden hier feesten gegeven
en kon de luxe niet op, maar nu moet ze de eindjes aan elkaar knopen. Madan is van bedelaarskind
uitgegroeid tot een zeer getalenteerd kleermaker die – dankzij zijn bijzondere, bijna bovennatuurlijke gave –
de schitterendste japonnen maakt voor dames uit de gegoede families ter gelegenheid van een op handen
zijnd gala. In het grote huis van Charlotte huurt hij een kamer – tegen haar zin, want ze wil liever geen
mensen over de vloer – om in de snikhitte die de uitblijvende moesson veroorzaakt, de japonnen te maken.
Tussen de gereserveerde, eenzame Charlotte en Madan – die niet kan praten ontstaat al snel een grote
aantrekkingskracht; zij blijken woordloos te kunnen communiceren. Dat biedt ze weliswaar veel troost, maar
het jaagt ze ook schrik aan, want lands- en standsverschillen worden niet zomaar uitgewist. Als stukje bij
beetje de geschiedenis wordt ontrafeld blijkt hun liefde wortels te hebben tot ver in het verleden ... Threes
Anna zet in haar grootste roman tot nu toe een aantal onvergetelijke karakters neer, tegen een achtergrond
van bijna een eeuw Indiase geschiedenis. De pers over Wachten op de moesson: 'Threes Anna beschrijft
India op zo’n manier dat je de rauwheid aan den lijve ervaart en de verzengende hitte denkt te voelen.’ –
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BOEK 'Threes Anna verweeft de levens en karakters op meesterlijke wijze tot een prachtig droevig
liefdesverhaal.’ – L’Oﬃciel
Een huis zonder spiegels Padma Viswanathan 2011-04-07 Een huis zonder spiegels beschrijft het leven van
één vrouw, Sivakami (1896-1966), en maakt ons deelgenoot van een India dat we nog nooit hebben gezien.
De brahmaanse Sivakami is tien jaar oud als ze trouwt met Hanumarathnam, astroloog en genezer. De
sterren zeggen dat hij in het negende jaar van zijn huwelijk zal kunnen sterven. Alles hangt af van de
horoscoop van zijn kinderen. De geboorte van Thangam, hun gouden dochter, verandert niets, maar de
geboorte van Vairum, hun rusteloze, intelligente zoon, bezegelt het ondenkbare: hij veroordeelt zijn vader tot
de dood. Sivakami, achttien en weduwe, onderwerpt zich aan de regels van haar kaste. Ze scheert haar
hoofd, kleedt zich in wit en mag niemand aanraken van zonsopgang tot zonsondergang. Ze pleegt echter
één daad van verzet: ze gaat terug naar het huis van haar echtgenoot om haar kinderen op haar manier op
te voeden en met de hulp van de trouwe Muchami het land te beheren voor haar zoon. Geen daad is zonder
gevolgen, en terwijl politiek en sociale revoluties botsen met tradities, wordt de kloof tussen moeder en zoon
steeds dieper¿ ¿Mijn roman heeft zijn oorsprong in de verhalen die mijn oma vertelde over haar
grootmoeder. Ik was gegrepen door de emotionele diepte van de verhalen, door het ontdekken van mijn
eigen¿prehistorie¿ en van de noodzaak om deze snel verdwijnende wereld vast te leggen.¿ ¿ Padma
Viswanathan Padma Viswanathan is journaliste en (toneel)schrijver. Haar toneelstukken en korte verhalen
hebben verschillende prijzen gewonnen. Een huis zonder spiegels is gebaseerd op het leven van haar
grootmoeders grootmoeder.
Congressional Record Index 1984 Includes history of bills and resolutions.
Marketing Communicatie Patrick de Pelsmacker 2005
De crisiseconomie Paul Krugman 2012-02-23 Paul Krugman, wiens werk onlangs werd onderscheiden met de
Nobelprijs voor economie, toont in De crisiseconomie overtuigend aan hoezeer de huidige ﬁnanciële crisis
lijkt op de Grote Depressie van de jaren 1930 - en legt uit hoe een totale catastrofe voorkomen kan worden.
Tien jaar geleden analyseerde Krugman de economische crises in Azië en Latijns-Amerika. Hij zag die als een
waarschuwing. In de jaren die volgden schoten de beurskoersen omhoog en maakten bedrijven veel winst,
waardoor de crises van de jaren negentig uit beeld raakten. Maar nu is de crisiseconomie terug - een reprise
van de jaren dertig lijkt niet onmogelijk. In De crisiseconomie laat Krugman zien hoe het falende toezicht op
de ﬁnanciële wereld heeft geleid tot de grootste crisis sinds die van het interbellum, in de Verenigde Staten
en de rest van de wereld. Ook beschrijft hij de maatregelen die nodig zijn om te voorkomen dat de
wereldeconomie in een steeds diepere recessie raakt. Geschreven in een stijl die hem bij het grote publiek zo
geliefd maakte - soepel, levendig, zeer goed geïnformeerd - zal De crisiseconomie zonder twijfel een
hoeksteen blijken in het debat over de huidige economische situatie.
Wat onze identiteit niet is Nathalie Heinich 2019-12-18 Waarover spreken we wanneer we het over
identiteit hebben? We horen de term veelvuldig om ons heen, maar kunnen er geen grip op krijgen. De
Franse sociologe Nathalie Heinich legt het begrip op de snijtafel van de sociologie en analyseert op zo
neutraal mogelijke wijze de ideeën die het debat beheersen. Aan de hand van wat identiteit allemaal níet is
pleit zij voor een beweeglijker deﬁnitie, waarbij wordt afgezien van de eendimensionale en polariserende
invulling van het begrip, zonder het belang van identiteit, en ook nationale identiteit, te minimaliseren. In
Wat onze identiteit niet is gidst Heinich de lezer op verhelderende wijze door de verschillende opvattingen
rondom het begrip identiteit. Een waardevolle bijdrage aan een van de meest complexe kwesties aller tijden.
Nathalie Heinich (1955) studeerde bij de beroemde socioloog Pierre Bourdieu. Ze is gespecialiseerd in de
sociologie van kunst, in het bijzonder van hedendaagse kunst, en publiceerde vele studies en essays over
waarden en identiteit. 'Een verhelderend essay over een van de neteligste kwesties van onze tijd.' Bas
Heijne, Nrc Handelsblad 'Heinichs introductie van de drie momenten van identiteit maken een opvatting van
collectieve en individuele identiteit mogelijk. (...) Het is precies die houding die we de komende tijd hard
nodig zullen hebben.' De Nederlandse Boekengids
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