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verbeelding sprekende leden van deze eminente familie. Een lijvig boek

Verwante stemmen / druk 8 Vikram Seth 2007-10 Een violist in een kwartet

over lusten en onlusten, intriges, samenzweringen, fascinerende karakters,

ontmoet opnieuw de verloren liefde van zijn leven in een Londense bus en

politiek en macht. Een boek dat de diepere wortels van het huidige Rusland

probeert haar weer voor zich te winnen.

genadeloos blootlegt en dat van de eerste tot de laatste bladzij zowel

De romanovs Simon Montefiore 2016-07-05 De bejubelde auteur van Stalins

duizelingwekkend informatief als extreem onderhoudend is.

jeugdjaren en andere meeslepende biografieën heeft met De Romanovs een

Report Commonwealth Shipping Committee 1911

toegankelijke, levendige en zeer onthullende geschiedenis geschreven over

De erfpachters John Grisham 2015-06-01 Het is 1952. De zevenjarige Luke

de uitzonderlijke mannen en vrouwen die Rusland drie eeuwen regeerden.

Chandler groeit op in Black Oak, een gehucht in Arkansas, waar de

In dit fascinerende werk wendt Simon Sebag Montefiore zijn talent voor

boerenbevolking het hoofd boven water probeert te houden met de

geschiedschrijving aan om het verhaal te vertellen van de grootste en meest

katoenteelt. Het is een hard bestaan en de kleine Luke moet al snel

complexe keizers en keizerinnen van de Romanov- dynastie (1613-1918),

meehelpen als op de velden van zijn ouders en grootouders - erfpachters, zoals

over hoe hun hof functio neerde, en over het evenwicht tussen

de meesten - de katoen rijp is om geplukt te worden. Oogsttijd betekent het

persoonlijkheid en macht bij elke tsaar. Gebruikmakend van archiefmateriaal

einde van de rust in Black Oak, dan overstromen seizoenarbeiders het

dat na de val van de USSR beschikbaar kwam, slaagt Montefiore erin de

gehucht. Ze komen elk jaar weer, op zoek naar werk: de mensen uit de

werkelijke wereld tot leven te brengen van legendarische persoonlijkheden

heuvels en de Mexicanen.

als Catharina de Grote en Nicolaas II, en laat hij de lezer kennismaken met

The Public Louis Freeland Post 1905

een aantal minder bekende, maar alleen al om hun seksuele uitspattingen en

Current Index to Journals in Education 2001

andere scandaleuze of decadente wederwaardigheden des te meer tot de

Marketing Communicatie Patrick de Pelsmacker 2005
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Kane en Abel Jeffrey Archer 2020-10-29 Ze hadden maar één ding gemeen,

het gevaar op de loer zal liggen....

William Lowell Kane en Abel Rosnovski, de een de zoon van een miljonair

Allemaal andersdenkenden Gert Jan Hofstede 2014-02-17 Allemaal

in Boston, de ander een berooide Poolse immigrant – twee mannen, op

andersdenkenden is een van de invloedrijkste boeken van de afgelopen

dezelfde dag geboren aan tegenovergestelde kanten van de wereld, wier

decennia. Het is een standaardwerk voor wie denkt over en werkt met

wegen voorbestemd zijn om elkaar te kruisen in de meedogenloze strijd om

cultuurverschillen: overheid en bedrijven, NGO’s, studenten, reizigers en

een fortuin te vergaren. 'Kane en Abel' is het fantastische, zestig jaar

krantenlezers. Dit is de jongste, opnieuw herziene editie van Geert Hofstedes

omspannende verhaal van twee machtige mannen, verbonden door een

baanbrekende studie naar de manier waarop wij in ons denken, voelen en

allesverterende haat, door het lot bijeengebracht om elkaar te redden en ten

handelen beïnvloed worden door de cultuur waarin we zijn opgegroeid. De

slotte te vernietigen. Jeffrey Archer is een Britse auteur en voormalig

‘dimensies van Hofstede’ hebben blijvend bijgedragen aan wederzijds begrip

politicus. Hij was vijf jaar lid van het parlement in het Lagerhuis en

tussen mensen in bedrijven, organisaties en andere sociale systemen over de

zesentwintig jaar lid van het Hogerhuis. Archer debuteerde als schrijver in

hele wereld. Van Allemaal andersdenkenden werden wereldwijd 500.000

1974 en heeft sindsdien meerdere internationale bestellers geschreven,

exemplaren verkocht, in 21 talen.

waaronder 'Kane & Abel' en de 'Clifton-kronieken'. Hij is een van de meest

Het is geen toeval Eliyahu Goldratt 2012-10-09 Alex Rogo heeft een prima

succesvolle auteurs van het Verenigd Koninkrijk met meer dan 320 miljoen

jaar achter de rug: hij werd benoemd tot tweede man op divisieniveau van

verkochte boeken wereldwijd. Jeffrey is getrouwd, heeft twee zoons en drie

UniCo en is verantwoordelijk voor drie onlangs geacquireerde bedrijven. Hij

kleinkinderen en woont in Londen, Cambridge en Mallorca.

ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. Dan komt de raad van bestuur

Duister lot David Baldacci 2009-10-28 Het verhaal LuAnn Tyler heeft het niet

met een beleidswijziging. Er is cash nodig en Alex ́ bedrijven worden in de

getroffen in dit leven. Veel plezier beleeft ze niet aan haar miserabele baantje

etalage gezet. Een vreselijk dilemma voor Alex. Als hij de reorganisatie van

als serveerster en al helemaal niet aan haar vriend Duane, een armzalige

zijn bedrijven succesvol afrondt, kunnen ze met maximale winst worden

drugsdealer. Op haar twintigste kan LuAnn alleen maar dromen van een

verkocht. Als hij daar niet in slaagt, gaan ze dicht. In beide gevallen zijn Alex

beter bestaan. Maar dan lijkt ineens haar droom werkelijkheid te worden.

en zijn medewerkers hun baan kwijt. En alsof dat nog niet genoeg is: zijn

Een wildvreemde man biedt haar de kans in één klap schatrijk te worden. En

twee kinderen zijn tieners geworden! De bestseller Het Doel speelt in een tijd

ze hoeft er alleen maar een staatslot voor te kopen, met elk willekeurig

waarin bottlenecks in de capaciteit de resultaten bepalen. In het vervolg Het

nummer. Hij zal ervoor zorgen dat op dit lot de hoofdprijs zal vallen en samen

is geen toeval zien we het tegenovergestelde: er is capaciteit te over. Ook het

delen ze de winst. LuAnn aarzelt, want ze gelooft de man geen moment,

verkopen van deze capaciteit tegen lagere prijzen biedt niet voldoende soelaas

maar wat heeft ze te verliezen? En... LuAnn wint. Van de ene dag op de

meer. Alleen doorbraakideeën kunnen nog helpen. Het is geen toeval werkt

andere is zij een steenrijke vrouw en ligt de wereld aan haar voeten.

een drietal van dergelijke ideeën uit. Eliyahu M. Goldratt is een van de meest

Tenminste, zo lijkt het, want al snel wordt ze, verdacht van moord,

vooraanstaande managementfilosofen en wordt internationaal erkend als

gedwongen te vluchten. En al snel beseft ze dat van nu af aan altijd en overal

baanbreker in de ontwikkeling van nieuwe managementconcepten en -
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systemen.

of functionaliteit. Krachtige technieken zorgen ervoor dat projectmanagers

Literatuuroverzicht van de Nederlandse Antillen S. R. Criens 1985 For

ook bij problemen gefocust blijven zodat de gewenste resultaten worden

review see: Boeken over en uit Latijns-Amerika : keuzelijst / samengest. door

behaald. De zwakste schakel is een belangrijk boek voor iedereen die dagelijks

Hugo van Hoecke. - Antwerpen : KCLB ; Brussel : NCOS, 1991, p. 8.

de uitdaging aangaat om innovatieve, nieuwe producten of diensten te

Bankier Dick Francis 2015-12-18 Tim Ekaterin is een jonge bankier. Als hij

leveren. `Iedereen die geen exemplaar van dit boek weet te

zijn baas, Gordon Michaels, moet vervangen nadat hij hem in verwarde

bemachtigen,mist een fantastische kans om zich zowel zakelijk als persoonlijk

toestand in de fontein had aangetroffen, stapelen de problemen zich al snel op.

te ontwikkelen. Assembly Eliyahu Goldratt is bij miljoenen lezers een begrip

Hij verleent een fokker krediet voor de aankoop van een fokhengst en blijkt

als wetenschapper, leermeester en managementgoeroe. Over de hele wereld

daarmee de bank in een riskant financieel avontuur te hebben gestort. Maar

passen economen, bedrijfskundigen en managers zijn gedachtegoed toe in hun

dat is nog niet het ergste. In de wereld van de paardenrennen waar Tim mee

eigen organisaties.

te maken krijgt deinst men niet terug voor fraude, medische manipulatie en

Trein naar Pakistan Khushwant Singh 2017-06-06 India, 1947. In het dorpje

moord.

Mano Majra leven moslims, sikhs en hindoes vredig naast elkaar, tot er er een

De honden van de oorlog Frederick Forsyth 2012-05-08 De Engelse magnaat

trein vol vermoorde vluchtelingen in het dorp arriveert. De burgeroorlog

Sir James Manson ontdekt platina in de bodem van Zangaro, een tot dan toe

rondom de stichting van India en Pakistan is begonnen. Trein naar Pakistan is

onbetekenend staatje in West-Afrika, dat wordt geregeerd door een Amin-

het diepmenselijke en ontroerende verhaal van een eeuwenoude

achtige despoot en sadist. Sir James besluit diens regime door een staatsgreep

dorpsgemeenschap die binnen enkele dagen uit elkaar wordt gescheurd. Met

omver te werpen en geeft enkele vertrouwelingen opdracht de beste

indrukwekkend weinig woorden toont Singh de lezer de complexiteit van

huurmoordenaar voor deze operatie te zoeken. De keus valt op Cat Shannon,

opkomende polarisatie en geweld. In 2017 is het precies zeventig jaar geleden

een Engelsman van lerse afkomst, met soortgelijke ervaring In Nigeria en de

dat India en Pakistan van elkaar werden afgescheiden nadat de Britse

toenmalige Kongo. Voor de hele operatie zijn precies honderd dagen

kolonisatoren zich hadden teruggetrokken. Van de ene op de andere dag

uitgetrokken en de voorbereidingen en financiering ervan verlopen volgens

moesten moslims naar de ene kant, en hindoes naar de andere kant van de

een minutieus, uniek systeem. Aanvankelijk gaat alles volgens plan, maar op

grens emigreren, met miljoenen slachtoffers aan beide kanten. Die pijnlijke

het allerlaatste moment doet zich Iets voor dat Manson over het hoofd ziet...

en vaak vergeten geschiedenis wordt verteld in de roman Trein naar

De zwakste schakel Eliyahu Goldratt 2012-11-06 Eliyahu Goldratt is

Pakistan van Khushwant Singh. Een fascinerend en hartverscheurend boek.

wereldberoemd geworden door de bestseller Het doel, waarin hij zijn Theory

Waarom mannen niet luisteren en vrouwen niet kunnen kaartlezen Allan

of Constraints (beperkingentheorie) uitlegt in romanvorm. In De zwakste

Pease 2013-10-09 Mannen kunnen maar één ding tegelijk, vrouwen hebben

schakel verlegt hij deze theorie naar het projectmanagement. Deze

geen ruimtelijk inzicht De verschillen tussen man en vrouw zijn biologisch

inspirerende businessroman laat zien hoe je projecten in veel minder tijd

en mentaal bepaald. Dit boek toont glashelder aan waarom mannen de

kunt afronden, binnen het budget en zonder concessies te doen aan kwaliteit

stadsplattegrond niet hoeven om te draaien om te kijken of de volgende afslag
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links of rechts is, en vrouwen wel. Aan de hand van vrolijke voorvallen en

review see: B. Jos de Roo, in Amigoe di Curaçao (15. III. 1985); Jan de Graaf,

wetenschappelijk (hersen)onderzoek, evolutionaire biologie, psychologische

in Het Parool (22.V.1985); Bringawaya, jrg. 10, no. 4 (1985); p. 19.

analyses en sociale veranderingen bouwen de auteurs hun bewijslast op.

Drie Curaçaose schrijvers in veelvoud Maritza Coomans-Eustatia 1991 Veertig

Humoristisch, vaak zeer verhelderend en een enkele keer schokkend laten ze

artikelen over leven en werk van drie Curaçaose schrijvers met

hun licht schijnen op het algehele raadsel van het verschil tussen man &

bibliografische gegevens.

vrouw. Barbara en Allan Pease hebben een trainingsinstituut, gespecialiseerd

Ontdek het internationale recht Willem van Genugten 2019 Veel mensen

in communicatie.. Hiermee timmeren ze wereldwijd aan de weg. Allan Pease

beseffen het waarschijnlijk niet, maar het internationale recht speelt een grote

schreef eerder Body Language (in 32 talen verschenen, in Nederland onder

rol in het leven van alledag. Bijvoorbeeld bij gewapende conflicten, bij

de titel Lijfspraak). Barbara Pease schreef Memory Language.

natuurrampen als gevolg van klimaatverandering en daaropvolgende

Request civiel Johan Hendrik Daniel Schenkenberg van Mierop 1890

vluchtelingenstromen, bij het waarborgen van de mensenrechten en bij het

Timemanagement volgens Covey Stephen R. Covey 2011-10-22 Heb je wel

bedrijven van internationale handel. Het internationale recht helpt om

eens het gevoel dat je je een slag in de rondte werkt en toch constant in

oorlogen te beëindigen en om water en voedsel voor iedereen zeker te

tijdnood verkeert? Dat vrienden en familie meer aandacht vragen, terwijl je

stellen en het beschermt de vrijheid van meningsuiting, om maar een aantal

nauwelijks tijd hebt voor jezelf Stephen Covey beantwoordt in dit boek de

voorbeelden te noemen. Het doel van dit boek is een bijdrage te leveren aan

vraag hoe het komt dat we de prioriteiten in ons leven toch maar zo zelden

een beter begrip van het internationale publiekrecht en het internationale

op de eerste plaats laten komen. Jarenlang zijn ons methodes en technieken

privaatrecht, met inbegrip van de laatste trends en hoogtepunten. De auteurs

aangereikt om efficiënt met onze tijd om te gaan. Als we maar hard genoeg

constateren dat staten worden gedwongen steeds meer de mensenrechten te

werken en leren kunnen we alles beter en sneller doen. Maar vaak is dat niet

accepteren als leidraad voor hun handelen. Voetje voor voetje veroveren de

genoeg, en dan nemen de schuldgevoelens alleen maar toe Timemanagement

mensenrechten een plaats in alle deelgebieden van het internationale recht

volgens Covey biedt een heldere methode gebaseerd op principes, niet op tips

en in de internationale betrekkingen, waarbij het er uiteindelijk om gaat dat

en trucs. Daarmee kun je de focus houden op wat echt belangrijk is, een

pure machtspolitiek op de knieën gaat voor het recht. (Bron: cover)

goede werk-privébalans hanteren en afgewogen keuzes maken. Wie met

Wij-zangen Rabindranath Tagore 1914

Covey het probleem bij de wortel aanpakt, hoeft zich nooit meer af te vragen

Memoirs, Journal, and Correspondence of Thomas Moore Thomas Moore 1857

of hij met de verkeerde zaken bezig is. Dan is timemanagement niet meer

Latin/Dutch Dictionary Harm Pinkster 2003-02 This completely revised

een kwestie van tijd maar van prioriteit.

second edition of the Latin/Dutch Dictionary is aimed at a non-professional

Finale als voorspel Nevil Shute 1981

readership. It features entries with irregular forms with redirections for the

De dochter van Mistral Judith Krantz 1993 In het leven van drie vrouwen

reader, a grammar appendix, a detailed list of abbreviations found in entries, a

speelt de schilder Julien Mistral een speciale rol.

broad vocabulary based on classical texts as well as medical, legal and

Encyclopedie van de Nederlandse Antillen Julius Philip de Palm 1985 For

ecclesiastical documents, and suggestions for translation based on the different
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contexts in which the word can be found. The Latin/Dutch Dictionary also

jargon uiteen worden gezet, beginnend met de tijd waarin martelen nog de

contains a CD-ROM which offers a fully searchable online version of the

Bengaals
of De macht
de rede
norm wasvuur,
en eindigend
metvan
de strijd
tegen cybercrime. De vele foto?s,

content.

tekeningen en spotprenten zijn ondersteunend voor het verhaal, maar

Middeleeuwen D. E. H. de Boer 1989 Gechiedenis van de middeleeuwen,

vertellen ook hun eigen verhaal: dat van standvastigheid én van meegaan

waarin de politiek-staatkundige, sociaal-economische en culturele aspecten aan

met de tijd.00Willem van Genugten is em. hoogleraar Internationaal Recht,

de orde komen.

Universiteit van0Tilburg.0Judith van Hoogdalem is adviseur

The Public 1905

monumentenzorg bij de Gemeente Den Haag.

Papiamentu en onderwijs Toos Filomeen Smeulders 1987 For review see:

Salman Rushdie 1994 Negen deels autobiografisch geïnspireerde

Aart G. Broek, in Nieuwe West-Indische Gids/New West Indian Guide, vol.

verhalen met als thema de tegenstelling tussen Oost en West.

62 (1988); p. 176-180.

Mario Puzo 1978

De lange adem van recht en (v)rede. En wat daarvan in Den Haag te zien is

Paul van Venlo 1969

Willem van Genugten 2020 De stad Den Haag heeft een bijzondere relatie

1980

met recht en vrede. In dit boekje worden eeuwen van Haagse

Komplot in Californie Alistair MacLean 19??

rechtsontwikkeling, nationaal en internationaal, verbonden met wat daarvan

Amitav Ghosh 1989 Een weesjongen

in het huidige straatbeeld nog is te zien. Daarbij is gekozen voor een

uit Bengalen wordt in westerse geest opgevoed en raakt verwijderd van zijn

doorlopende verhaallijn, waarin juridische wetenswaardigheden en

land.

ontwikkelingen op een heldere manier en met zo min mogelijk juridisch

Oost, west
De zwarte arena
Sambumbu
West's New York Digest
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