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Grotendeels ongevaarlijk Douglas Adams 2011-10-07 Het
Transgalactisch Liftershandboek (Engels: The Hitchhikers Guide to the
Galaxy) is een komisch scienceﬁctionfranchise bedacht door Douglas
Adams. Het begon als een radiohoorspel van twaalf aﬂeveringen, voor het
eerst uitgezonden in 1978 door BBC Radio, daarna door de BBC World
Service. In 1981 werd er een zesdelige televisieserie gemaakt. Al snel
volgden andere media, waaronder een computerspel, drie
toneelbewerkingen, negen graphic novels, een speelﬁlm en heel veel
merchandise. De boekenserie was echter het succesvolst: tussen 1979 en
1992 verschenen vijf delen van de reeks. In 2008 kreeg auteur Eoin Colfer
toestemming van de weduwe van Douglas Adams om de reeks af te
maken met een zesde deel dat dit jaar in het Nederlands verschijnt: En
dan nog iets...
Waarom sommige landen rijk zijn en andere arm Daron Acemoglu
2012-11-02 Het is een van de grote wereldvraagstukken: waarom zijn
sommige landen rijk en andere arm? Ligt de verklaring in culturele
verschillen, het klimaat of geograﬁsche omstandigheden? Of is er een
andere oorzaak? Waarom is bijvoorbeeld Botswana een van de snelst
groeiende economieën ter wereld en blijven andere Afrikaanse landen,
zoals Zimbabwe en Congo, ondergedompeld in geweld en armoede?
Daron Acemoglu en James Robinson laten overtuigend zien dat het de
politieke en economische instituties zijn die het economische succes of
falen van een land bepalen; instituties die innovatie en economische groei
stimuleren en welvaart en vrede garanderen. De auteurs illustreren hun
betoog met tal van fascinerende voorbeelden. Eén daarvan is Korea, een
in wezen homogene staat. In Zuid-Korea legt de overheid verantwoording
af aan de burgers en heeft de bevolking volop economische kansen; het
land is zeer welvarend. Noord-Korea wordt dictatoriaal geregeerd en kent
al tientallen jaren onderdrukking en hongersnood. Op basis van vijftien
jaar veldonderzoek en historische research hebben de auteurs een
nieuwe, overtuigende politiek-economische theorie geformuleerd.
Waarom sommige landen rijk zijn en andere arm laat ons met andere
ogen naar de wereld kijken en geeft een dieper inzicht in de oorzaken van
armoede en rijkdom. Daron Acemoglu is hoogleraar economie aan het
MIT. Hij ontving de John Bates Clark Medal. Degenen die deze
onderscheiding krijgen, worden beschouwd als belangrijke kanshebbers
voor de Nobelprijs. James Robinson is politiek wetenschapper en
econoom. Hij is hoogleraar aan Harvard University en een
wereldberoemde Latijns-Amerikaen Afrikadeskundige. `Acemoglu en
Robinson hebben een boeiend en zeer lezenswaardig boek geschreven.'
Niall Ferguson `In Why Nations Fail staan zo veel goede dingen, dat ik
onmogelijk alles kan opnoemen.' Charles C. Mann `Acemoglu en Robinson
hebben een belangrijk boek geschreven, dat het verdient te worden
gelezen door politici en economen waar ook ter wereld.' Het Financieele
Dagblad `Waarschijnlijk leest u net als ik dit boek in één keer uit en
neemt u het daarna nog vaak ter hand.' Jared Diamond, auteur van
Zwaarden, paarden & ziektekiemen
De zondares / druk Heruitgave Petra Hammesfahr 2009-11 Een jonge
vrouw vermoordt schijnbaar zonder aanleiding een jongeman op een
zonneweide.
E-business en e-commerce Dave Chaﬀey 2011
Flauberts papegaai Julian Barnes 2021-11-23 Moderne klassieker van
Julian Barnes, Engelse schrijver van o.a. Alsof het voorbij is; deels een
biograﬁsch essay over Gustave Flaubert, deels het (ﬁctieve) verhaal van
een obsessieve zoektocht. In ‘Flauberts papegaai’ van Julian Barnes raakt
Geoﬀrey Braithwaite, een ouder wordende arts wiens vrouw is overleden,
gefascineerd door het leven en werk van Flaubert en reist regelmatig naar
Frankrijk om alle plekken te bezoeken waar de schrijver gewoond en
gewerkt heeft. Hij beschrijft zijn bevindingen in een poging te ontdekken
wat er nu eigenlijk te weten valt over iemands leven – of het nu dat van
Flaubert, van zijn overleden vrouw of van hemzelf is. ‘Flauberts papegaai’
is een briljant en bijzonder geestig hoogtepunt in het oeuvre van Julian

Materiaalkunde Kenneth G. Budinski 2009 In Materiaalkunde komen alle
belangrijke materialen die toegepast worden in werktuigbouwkundige
constructies aan de orde, zoals metalen, kunststoﬀen en keramiek. Per
materiaalgroep behandelen de auteurs: · de belangrijkste eigenschappen;
· de manier van verwerking; · de beperkingen; · de belangrijkste
keuzeaspecten met betrekking tot constructies; · de manier van
speciﬁcatie in een technische tekening of een ontwerp. De eerste editie
van Materiaalkunde verscheen alweer dertig jaar geleden. In de tussentijd
is het voortdurend aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen en het mag
dan ook met recht een klassieker genoemd worden.
Wij-zangen Rabindranath Tagore 1914
Mens en wereld uit Naturalis historia C. Plinius Secundus Maior 1980
CoreEconomics CourseTutor Gerald Stone 2007-12-27 The CourseTutor is
written by Jerry Stone and is designed to allow maximum practice, review,
and to do so interactively. Students can use the CourseTutor as practice,
as in-class exercise, or as homework to be assigned.
Cranford Elizabeth Gaskell 1854
Crisiseconomie 2011 Kritische analyse van de oorzaken en achtergronden
van de in 2008 begonnen ﬁnanciële crisis, met aandacht voor de rol van
de overheid bij de preventie van toekomstige crises.
Vreemdelingen in hun eigen land Arlie Russell Hochschild 2017-08-29 In
'Vreemdelingen in hun eigen land' verlaat de beroemde socioloog Arlie
Hochschild Californië, haar progressief linkse, kosmopolitische enclave vol
gelijkgestemden, en trekt vijf jaar op met haar rechtse landgenoten in
Louisiana, een van de armste en meest conservatieve staten van
Amerika. Daar leert ze mensen kennen die een heel ander leven leiden en
er ideeën op nahouden die haaks staan op die van haar. Hochschild raakt
bevriend met een automonteur, een aannemer, een telefoonreparateur,
een handelsreiziger, een vrachtwagenchauﬀeur, een conciërge en een
gospelzanger, en probeert te achterhalen waarom zij tegen hun eigen
belangen in aanhangers zijn van politici als Donald Trump en op hem
stemmen. Het blijkt dat de angst voor culturele achterstelling,
economische achteruitgang en het gevoel verraden te zijn door de staat
doorslaggevend zijn. Tijdens haar zoektocht vindt Hochschild antwoorden
op een van de cruciale vragen van de hedendaagse westerse politiek:
waarom verzetten mensen zich met hand en tand tegen 'progressieve'
overheidsinterventies terwijl zij daar zelf het meest van kunnen
proﬁteren? Een must read voor iedereen die de opkomst van het
rechtspopulisme en de alt-right-beweging wil doorgronden.
Superkapitalisme Robert B Reich 2010-04-28 Onze economie is
eﬃciënter dan ooit, met een krachtig en wereldwijd kapitalisme dat zich
ontwikkelt tot superkapitalisme, aldus Robert B. Reich. Dat
superkapitalisme versnelt de economische groei, maar leidt tot een groter
wordende ongelijkheid in rijkdom, verhoogde onzekerheid in werk en
inkomen, en een groeiend broeikaseﬀect. Tegelijkertijd raakt de
democratie, waarin de politiek verantwoordelijkheid neemt voor regels en
beslissingen, en voor de rechtvaardige verdeling van zorg voor álle
burgers, in de verdrukking. Bedrijven hebben meer en meer invloed op de
politiek, de politiek verliest haar geloofwaardigheid en burgers gedragen
zich uitsluitend nog als consumenten en verliezen de principes van het
burgerschap uit het oog. Dit is een ongewenste situatie waar we een halt
aan moeten toeroepen. Reich zet een koers uit voor een maatschappij
met een sterk kapitalisme en een even sterke democratie, waarbij de
politiek het primaat voert over regelgeving en over een eerlijke verdeling
van welvaart en welzijn, en waarbij de burgers zich betrokken voelen en
verantwoordelijkheid nemen.'
Ontwikkelingshulp faalt 2007 Geschiedenis sedert 1960 en analyse van de
ontwikkelingshulp, met prognoses van de veranderingen ten goede die
een ommekeer teweeg kan brengen.
Een ander land James Arthur Baldwin 1963 Roman over interculturele en
homoseksuele relaties tussen blanken en zwarten in New York.
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Barnes. Het is een roman, het is een biograﬁe van Flaubert, het is literaire
kritiek en het is tevens een commentaar op deze drie genres.
Trein naar Pakistan Khushwant Singh 2017-06-06 India, 1947. In het
dorpje Mano Majra leven moslims, sikhs en hindoes vredig naast elkaar,
tot er er een trein vol vermoorde vluchtelingen in het dorp arriveert. De
burgeroorlog rondom de stichting van India en Pakistan is begonnen.
Trein naar Pakistan is het diepmenselijke en ontroerende verhaal van een
eeuwenoude dorpsgemeenschap die binnen enkele dagen uit elkaar
wordt gescheurd. Met indrukwekkend weinig woorden toont Singh de
lezer de complexiteit van opkomende polarisatie en geweld. In 2017 is het
precies zeventig jaar geleden dat India en Pakistan van elkaar werden
afgescheiden nadat de Britse kolonisatoren zich hadden teruggetrokken.
Van de ene op de andere dag moesten moslims naar de ene kant, en
hindoes naar de andere kant van de grens emigreren, met miljoenen
slachtoﬀers aan beide kanten. Die pijnlijke en vaak vergeten geschiedenis
wordt verteld in de roman Trein naar Pakistan van Khushwant Singh. Een
fascinerend en hartverscheurend boek.
Prins der getijden Pat Conroy 1999 Een footballcoach uit Zuid-Carolina
vertelt aan de psychiater van zijn geestesziek geworden zusje hun
levensgeschiedenis.
CourseTutor Gerald W. Stone 2008
Het einde Elle Kennedy 2019-08-10 Het derde deel in de grappige en
steamy Oﬀ Campus-serie van Elle Kennedy. Alle delen zijn los van elkaar
te lezen. Dean Di Laurentis krijgt altijd alles wat hij wil. Hij is nog geen
meisje tegengekomen dat zijn charmes kan weerstaan. Totdat hij Allie
ontmoet. Allie Hayes gaat bijna afstuderen, maar heeft nog geen idee wat
ze daarna wil gaan doen. En ze heeft het ook nog eens net uitgemaakt
met haar vriend. Een rebound met Dean, de one night stand-koning van
het populaire ijshockeyteam, kan ze niet weerstaan. Maar één ding weet
ze zeker: een herhaling van de wilde nacht met Dean gaat er niet komen.
Dean heeft een geweldige nacht met de gevatte Allie, en hij blijft daarna
maar aan haar denken. Maar Allie zegt dat het bij die ene keer moet
blijven en dat ze alleen vrienden wil zijn. Dat laat Dean niet zomaar
gebeuren en hij zet alles op alles om Allie te veroveren. Het einde is het
derde deel in de Oﬀ Campus-serie van Elle Kennedy, die zich afspeelt op
de ﬁctieve Briar University. Alle delen zijn los van elkaar te lezen. Het
eerste deel, De deal, werd in Nederland en België al meer dan 25.000
keer gelezen en geluisterd. Ook schreef Elle Kennedy een serie van vier
boeken die zich in dezelfde omgeving afspeelt, getiteld Briar U.
Databases David M. Kroenke 2017
De fout Elle Kennedy 2019-02-26 Het tweede deel in de grappige en
steamy Oﬀ Campus-serie van Elle Kennedy. Alle delen zijn los van elkaar
te lezen. John Logan lijkt het perfecte leven te hebben: hij is een van de
sterren van het succesvolle ijshockeyteam, haalt goede cijfers en over
aandacht van vrouwen hoeft hij zeker niet te klagen. Met zijn goeie looks
en vrolijke persoonlijkheid pakt hij iedereen in. Op een avond klopt hij in
een studentenﬂat aan, op zoek naar het feestje van Danny. Maar Danny
blijkt daar helemaal niet te wonen. Wie er wel woont is Grace, een mooi
meisje dat psychologie studeert. Ze raken aan de praat en uiteindelijk
belanden ze samen op de bank om een ﬁlm te kijken. Ze hebben een
ontzettend leuke avond, maar Logan denkt alleen dat hij beter bij Grace
uit de buurt kan blijven, omdat hij gevoelens heeft voor iemand anders.
Dit vertelt hij haar op het slechtste moment ooit. Wanneer hij zich
realiseert dat hij een grote fout heeft gemaakt omdat hij gek is op Grace,
is het al te laat. Ze wil hem zijn fout niet vergeven. Of kan hij haar toch
overhalen? De fout is het tweede deel in de Oﬀ Campus-serie van Elle
Kennedy, die zich afspeelt op de ﬁctieve Briar University. Alle delen zijn
los van elkaar te lezen. Het eerste deel, De deal, werd in Nederland en
België al meer dan 25.000 keer gelezen en geluisterd. Ook schreef Elle
Kennedy een serie van vier boeken die zich in dezelfde omgeving
afspeelt, getiteld Briar U.
Het liberale Jodendom in Nederland 1929-1943 Dan Mikhman 1988
Beschrijving van de ontstaansgeschiedenis van het liberale Jodendom in
Nederland in de jaren twintig en dertig
De onbewoonbare aarde David Wallace-Wells 2019-03-19 Als jouw zorgen
over de opwarming van de aarde zich beperken tot angst voor de
stijgende zeespiegel, dan zie je slechts het topje van de ijsberg. Het is
veel, veel erger dan je denkt. Klimaatverandering wordt vaak beschouwd
als een langzaam proces, maar de onheilspellende eﬀecten ervan zien we
nu al: hete zomers, grote droogte, allesverwoestende overstromingen en
orkanen. Natuurrampen die zich vroeger maar één keer in een
mensenleven voltrokken, overvallen de mensheid tegenwoordig jaarlijks.
In De onbewoonbare aarde brengt David Wallace-Wells de laatste
wetenschappelijke inzichten samen tot een schokkende aanklacht: we
slagen er maar niet in om een betere toekomst voor ons te zien, laat
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staan dat we naar zo'n idee handelen. Wallace-Wells luidt de alarmklok en
vertelt ons alles wat we niet willen maar wel moeten weten over
klimaatverandering. Als we onze aanpak van dit probleem en onze manier
van leven niet snel veranderen, zullen delen van de aarde door
desastreuze ontwikkelingen in de nabije toekomst onbewoonbaar worden.
The Wealth of Nations - Hoe worden landen welvarend? 2009
Macroeconomics Ralph T. Byrns 1989
Trainen van interpersoonlijke vaardigheden Stephen P. Robbins 2003
Studie- en trainingsboek voor leidinggevenden en
personeelsfunctionarissen om medewerkers leiding te geven en te
motiveren.
Misleid door toeval 2009 Filosoﬁsche studie over het onderschatte
belang van geluk en toeval in met name de ﬁnanciële wereld.
Pinkas Geschiedenis van de joodse gemeenschap in Nederland
Jozeph Michman 1999 Alfabetisch geordend overzicht van de geschiedenis
van 194 joodse gemeenten in Nederland, met eveneens een algemene
historische inleiding.
Hitlers furiën Wendy Lower 2013-10-15 Spraakmakend boek over Hitlers
vrouwelijke beulen Hitlers furiën vertelt het verbluﬀende verhaal van de
rol die Duitse vrouwen speelden aan het Oostfront. Deze vrouwen waren
niet alleen getuigen, maar vaak ook gewetenloze daders. Vele jonge
verpleegsters, onderwijzeressen, secretaressen en echtgenotes zagen de
opkomst van de nazi's en de vernietigende zucht naar lebensraum als een
kans om rijkdom en fortuin te vergaren in het 'wilde oosten'. Op basis van
twintig jaar archiefonderzoek in Oost-Europa en honderden interviews met
betrokkenen presenteert Wendy Lower het overtuigende bewijs dat
vrouwen een even grote rol hadden in de Holocaust als de mannelijke
beulen over wie al zoveel geschreven is. Een must-read voor
geschiedenisliefhebbers. 'Het belang van Wendy Lowers boek kan
nauwelijks worden onderschat.' Manon Uphoﬀ in NRC 'Hitlers furiën zal
worden ervaren en herinnerd als een keerpunt in Holocaust- én
vrouwenstudies.' Timothy Snyder, auteur van Bloedlanden
Strategisch merkenmanagement Kevin Lane Keller 2010 Studieboek op
hbo-niveau.
Kapitaal in de 21ste eeuw Thomas Piketty 2014-10-30 Een van de
grootste problemen van de economie is de opeenhoping en de verdeling
van kapitaal. Dat hangt nauw samen met problemen van ongelijkheid, van
concentratie van welvaart en van economische groei. Bevredigende
oplossingen voor die problemen waren tot nu toe moeilijk te vinden.
Theorieën te over, maar relevant historisch onderzoek was niet
voorhanden. In Kapitaal in de 21ste eeuw analyseert Thomas Piketty een
groot aantal gegevens uit de laatste twee eeuwen en uit twintig landen.
Zo weet hij fundamentele economische en sociale processen bloot te
leggen. Hij toont aan dat de moderne economische groei en de spreiding
van kennis ons in staat hebben gesteld om de ongelijkheid op
apocalyptische schaal die Marx had voorspeld te voorkomen. Maar de
diepere structuur van kapitaal en ongelijkheid is er in wezen niet door
veranderd, zoals we in ons optimisme na de Tweede Wereldoorlog
dachten. De belangrijkste oorzaak van de ongelijkheid is de tendens dat
de opbrengst op kapitaal groter is dan de economische groei - iets wat nu
tot extreme ongelijkheid dreigt te leiden. Het wakkert de onvrede aan en
ondermijnt democratische verworvenheden. Het is aan de politiek om die
tendens in te tomen. Kapitaal in de 21ste eeuw is een buitengewoon
ambitieuze onderneming, waarvan de grote waarde alom wordt erkend.
Het is een herbezinning op de economische geschiedenis en het dwingt
ons de werkelijkheid nuchter onder ogen te zien.
Boomerang Michael Lewis 2012-03-08 Lewis wil de ziel blootleggen van
de ﬁnanciële crisis en gaat op reis. Hij spreekt met IJslandse vissers die
naïef en zonder opleiding bankier werden (en nu weer visser zijn); hij
praat met de Griekse premier over de onuitroeibare neiging om te
frauderen en te sjoemelen; en hij leert in Ierland waarom de doorgaans
pessimistische Ieren vanaf 2000 enthousiast huizen gingen bouwen
zonder zich af te vragen wie die huizen moest gaan kopen. Terug in
Amerika beschrijft hij een hilarische en surreële ﬁetstocht met Arnold
Schwarzenegger, die in hoog tempo over zijn schouder uitlegt waarom hij
de staat Californië met zo'n grote schuld moest achterlaten. Net als Geert
Mak maakt Lewis in persoonlijke verhalen de grote lijnen van de (recente)
geschiedenis zichtbaar.
Economics Ralph T. Byrns 1987
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
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suggesties.
Harry Potter en de Steen der Wijzen J.K. Rowling 2015-12-08 Met een
speciale trein die vertrekt van perron 93⁄4 belandt Harry Potter op
Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en Hocus Pocus, waar hij alles leert
over bezemstelen, toverdranken en monsters. En uiteindelijk moet hij het
opnemen tegen zijn aartsvijand Voldemort, een levensgevaarlijke
tovenaar.
Massacommunicatie J. G. Stappers 1983 Behandeling van basisbegrippen
en uiteenzetting van de belangrijkste theorieën over de werking en de
invloed van massamedia.
De haas met de amberkleurige ogen Edmund de Waal 2011-12-21 Geheel
herziene, prachtig geïllustreerde editie. In september verschijnt de 12e
druk van deze internationale bestseller. Edmund de Waal beschrijft op
meeslepende wijze de geschiedenis van zijn familie en hun bijzondere
netsukeverzameling. Van een ontluikend imperium in Odessa naar het ﬁn
de siècle in Parijs, via bezet Wenen naar het naoorlogse Tokio: tegen de
achtergrond van een tumultueuze eeuw volgt De Waal de reis van de
netsukes door de generaties van zijn opmerkelijke familie.
Brieven van een dode dichter Henry James 1984 De brieven van een
Amerikaanse dichter aan zijn geliefde vormen de inzet van een
machtsstrijd in Venetië tussen de stokoude geliefde en een bewonderaar
van de overleden dichter.

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.
De weg uit de ﬁnanciele crisis George Soros 2012-07-02 George Soros
staat bekend om zijn visionaire ideeën over de wereldeconomie en politiek. In dit boek beschrijft hij hoe de ﬁnanciële crisis in Europa en de
VS zich heeft kunnen verdiepen in de jaren 2008-2011, en waarom hij
voor de komende jaren een globalisering van de crisis voorziet. De
maatregelen die tot nu toe door de overheden zijn genomen, schieten
volgems hem tekort. Soros stelt in dit boek alternatieve oplossingen voor.
Hij pleit voor vergaande aanpassing van het ﬁnanciële systeem, roept op
tot gemeenschappelijke internationale actie, en geeft daarvoor concrete
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