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De gekozen burgemeester

2003
De ware toedracht Anthony A. Derksen 2020 Kritische bespreking van allerlei
filosofische theorieën rond waarheidsvinding, vooral geïllustreerd met recente
strafzaken.
In de schaduw van de berg Nunusaku Dieter Bartels 1994
Ouders over scholen 2003
Stikvallei Frank Westerman 2013-10-25 21 augustus 1986. 's Avonds bij
nieuwe maan sterft al het leven in een vallei in Noordwest-Kameroen uit.
Kippen, bavianen, zeboes en vogels vallen dood neer in het gras, net als 1746
mannen, vrouwen en kinderen. Schade is er niet; hutten en palmen staan er
onaangeroerd bij. Dit zijn de feiten. Maar wat is er gebeurd? Stikvallei ontleedt
elk facet van deze massale, raadselachtige sterfte in een thrillerachtig verhaal
dat uitwaaiert tot IJsland en Hawaï. Met precisie en verbeeldingskracht legt
Frank Westerman drie lagen van de waarheid bloot, waardoor het zicht op het
mysterie telkens kantelt. Gaandeweg voert hij de lezer mee door het woud van
verhalen dat in vijfentwintig jaar in de dodenvallei is opgeschoten. Welke
woorden hebben zich aan de feiten gehecht en hoe zijn die uitgegroeid tot

mythes? Hoe ontstaan verhalen?
De APA-richtlijnen uitgelegd Werkgroep APA 2021-07-08 Nederlandstalige
handleiding, gebaseerd op de officiële Publication Manual of the American
Psychological Association en de webpagina's van de Studiecentra HAN.
Zwaarden, paarden en ziektekiemen Jared Diamond 2013-02-06 De
ongelijkheid in de wereld verklaard Waarom hebben de Australische
aboriginals niet de wereld veroverd? Of de Mexicaanse indianen of de
Amerikaanse nomaden? Wat is bepalend voor de ontwikkeling van volkeren?
Zijn dat genetische verschillen of spelen andere oorzaken een rol? Jared
Diamond toont op toegankelijke wijze aan dat volkeren zich verschillend
hebben ontwikkeld als gevolg van klimatologische en bacteriologische
factoren. Genetische factoren blijken ondergeschikt. De ontwikkelde delen van
de wereld hebben hun positie niet aan zichzelf, maar aan een speling van de
natuur te danken. Diamond won met dit boek, waarvan meer dan 20.000
exemplaren zijn verkocht, de Pulitzer Price. 'Jared Diamond heeft een boek
met een enorme reikwijdte geschreven (...) een van de belangrijkste en meest
lezenswaardige werken die over de geschiedenis van de mensheid
geschreven zijn.' Nature Jared Diamond is hoogleraar fysiologie aan de

University of California in Los Angeles. Hij verricht onderzoek op het terrein
van de evolutionaire biologie en is bekend als auteur van populairwetenschappelijke boeken. Wereldwijd werden van deze megabestseller ruim
een miljoen exemplaren verkocht.
Het didactische werkvormenboek Piet Hoogeveen 2010 Overzicht van ca. 150
didactische werkvormen, waarbij zowel de theoretische als praktische
aspecten aan de orde komen.
Multatuli Martin Bossenbroek 2020
Gewassen vlees Thomas Rosenboom 2009-10-31 De Friese
burgemeesterszoon Willem Augustijn van Donck wil maar één ding en dat is
de liefde van zijn vader winnen. Alles wat hij doet blijkt verkeerd uit te pakken.
Hij is onhandig met vrouwen en brengt zichzelf keer op keer in moeilijkheden.
Om indruk te maken verdiept hij zich in een nieuw procédé voor het maken
van suiker te maken en probeert hij deugdzaam te leven. Maar zijn
inspanningen zijn vergeefs. Om uit te vinden waarom zijn vader hem afwijst
zal hij zich in diens verleden moeten verdiepen. Daarbij roept hij de hulp in van
de door zijn vader gehate maar geniale heer Bergsma. Maar Augustijn raakt al
spoedig verstrikt in een web van leugens, chantage, liefdadigheid en

waanbeelden. Na Vriend van verdienste was het bijna tien jaar stil rond
Thomas Rosenboom. Maar toen in 1994 Gewassen vlees verscheen was het
een literaire sensatie. Het verhaal speelt zich weliswaar af in het midden van
de achttiende eeuw maar heeft de spanning van een moderne pageturner.
Aangrijpende en hilarische scènes worden afgewisseld met prachtige dialogen
en schunnige taferelen. Gewassen vlees is een menselijke tragedie in een
triomf van taal. In 1995 werd de roman bekroond met de Libris Literatuur Prijs.
De minaret van Bagdad Michiel Leezenberg 2017-01-20 Harems, sluiers,
eerwraak, seksslavinnen, steniging van overspeligen, homo's die van torens
worden gegooid... De islam heeft de reputatie repressief en gewelddadig te
zijn op het gebied van seksualiteit. Maar dat is niet altijd zo geweest. Nog niet
zo lang geleden zagen Europeanen de islam juist als een al te lakse religie die
losbandigheid en partnerruil aanmoedigde, en moslimmannen verwijfd en
fatalistisch maakte. Maar niet alleen in de westerse wereld is men heel anders
naar de islam gaan kijken; ook in de islamitische wereld zelf hebben seksuele
normen en praktijken diepgaande veranderingen ondergaan. Dit boek traceert
die veranderingen, aan de hand van klassieke religieuze teksten,
middeleeuwse sekshandboeken en moderne romans, en van zowel mystieke

poëzie als pornografische volksliteratuur. Dat leidt tot menige verrassing. Zo
blijken alle klassieke islamtalen een rijke traditie van homo-erotische poëzie te
kennen; lesbische geliefden werden aan heteroseksuele stelletjes ten
voorbeeld gesteld; religieuze geleerden bespraken zonder schroom de vooren nadelen van verschillende seksuele posities; en mystieke dichters heiligden
de geslachtsdaad. Een nieuwe, striktere seksuele moraal ontwikkelde zich pas
heel recent, en heel langzaam: nog in 1963 werd Gerard Reve in Marokko
bijna van het strand gejaagd door de zich openlijk prostituerende jongens. Dit
boek onderzoekt onder veel meer ook wat de seksuele dimensies van het
hedendaagse salafisme zijn en hoe de 'Islamitische Staat' (IS) seks als wapen
in zijn oorlogen inzet. Zodoende biedt het een verrassende en verfrissende kijk
op het hedendaagse islamdebat. Michiel Leezenberg (1964) is verbonden aan
de Universiteit van Amsterdam. Eerder publiceerde hij onder meer Islamitische
filosofie. Een geschiedenis (bekroond met de Socrates-wisselbeker 2002) en,
met Robbert Woltering, De Koran voor beginners.
Afrit Akersloot Carola Houtekamer 2019-03-12 Tien jaar lang hingen de NRCjournalisten Carola Houtekamer en Freek Schravesande voor ‘Afrit Akersloot’
rond in het land, immers: als je Nederland echt wilt leren kennen, moet je de

afrit nemen. En dan rondhangen. Dan zie je dat alles anders is dan je dacht.
Dat de Nederlander het liefst vakantie viert in een hotel aan de ¬A9. Dat een
saai bedrijventerrein bij Nieuwegein kan veranderen in een wetteloze jungle.
Dat de inbrekers van de Haagse Quote 500-bende in hun eigen wijk
bekendstaan als Robin Hood. Ze observeerden Nederland vanuit
verschillende locaties: in een hotel, een volksbuurt, bij een kerncentrale, op
een camping, een industrieterrein, een luchthaven. Met open blik en oog voor
detail vertellen ze de bijzondere, vrolijke en soms droevige verhalen van deze
plekken. Wie ‘Afrit Akersloot’ leest, leert de grijze vlekken op de kaart kennen.
Sociale psychologie, 5/e Elliot Aronson 2007 Studieboek op hbo/wo-niveau.
kajuitsjongen 1897
De oneindige oorlog Stan van Houcke 2008 Interviews over het MiddenOosten conflict met intellectuelen, journalisten en publicisten die getuigen van
hun anti-zionistische en anti-Israëlische meningen en wijzen op de verwording
van de Israëlische staat en samenleving.
Leerboek Medische Ethiek H. A. M. J. ten Have 2013-03-14 Inleiding in de
medische ethiek en de bio-ethiek, met een overzicht van de actuele ethische
discussies binnen de gezondheidszorg. Naast een analyse van relevante

perspectieven biedt het een normatief kader waarmee de lezer zich een
afgewogen en beargumenteerd oordeel kan vormen over ethische
vraagstukken. Voorbeelden en casuïstiek geven inzicht in de praktijk.
Niets was alles wat hij zei Nic Balthazar 2005 Een 17-jarige jongen lijdt aan
een vorm van autisme en wordt op school zo erg gepest dat zijn leven bijna
onleefbaar is geworden. Proza- en toneeltekst.
Kapot moeilijk Jan Diederik Allard Jong 2007
Brand design Ruud Boer 2011 Begrippen, achtergronden en
praktijkvoorbeelden bij het ontwerpen van een merk.
...Rondhuis, Filosoferen met kinderen, 4e dr. Thecla Rondhuis 1994 Weergave
van gesprekken met kinderen over filosofische onderwerpen.
Evidence-Based Logopedie J. de Beer 2011-04-21 Het up-to-date houden van
het logopedisch handelen op basis van wetenschappelijke evidentie is de
afgelopen jaren min of meer gemeengoed geworden binnen het beroep. Toch
blijft ondersteuning daarbij gewenst: hoe en waar vind je snel bruikbare
literatuur, hoe beoordeel je die, hoe bereken en interpreteer je klinisch
relevante uitkomsten, hoe gebruik je systematische reviews en richtlijnen?
Evidence-based logopedie geeft antwoord op deze vragen.In deze herziene

editie is een hoofdstuk toegevoegd over de essentie en beoordeling van
kwalitatief onderzoek. Naast het boek is een website beschikbaar waarop
rekenhulpmiddelen en ondersteunende documenten, zoals
beoordelingsformulieren zijn te vinden. Verder is het boek geschikt gemaakt
voor gebruik in zowel bachelor- als masteropleidingen. Ten slotte is de
informatie geactualiseerd en aangepast aan recente internationale
ontwikkelingen. Daarmee is Evidence-based logopedie naast een praktische
wegwijzer in het vinden en gebruiken van wetenschappelijke literatuur, ook
een handig naslagwerk bij het toepassen van deze vaardigheden.
Pil Mike Boddé 2010-04-15 Een cabaretier met een depressie: je zou bijna
denken dat het een grap is. Maar de depressie die Mike Boddé begin jaren
negentig overviel, was beslist niet om te lachen. De allesverlammende ziekte
dwong hem zijn samenwerking met Thomas van Luyn stop te zetten en zijn
hele leven kwam in het teken te staan van de vraag: wat gebeurt er in
godsnaam met me, en hoe word ik weer beter? In Pil doet Boddé op zijn
volstrekt authentieke manier verslag van deze gitzwarte periode in zijn leven,
waarin ook nog eens zijn broer stierf aan kanker. Een boek over een totaal
verlies van zelfcontrole, maar uiteindelijk ook over de helende kracht van

humor en de farmaceutische industrie. Een verhaal dat Boddé móést vertellen,
voor mensen met een depressie en hun omgeving: `Als ik destijds zon boek
had gehad, zou ik eerder uit die depressie zijn gekomen.
Articulatie in de praktijk Greet Huybrechts 2003
Levens der Heiligen voor ideren dag van 't jaer ... 1738
Octavius Marcus Minucius Felix 1994 Filosofische dialoog van de
vroegchristelijke Latijnse schrijver (2e eeuw).
TMap next Tim Koomen 2013-03-26 TMap is een testmethode die is samen te
vatten in vier essenties: * De opdrachtgever stuurt het testen aan op rationele
en economische gronden: Business Driven Test Management (BDTM). * Het
volledig beschreven testproces van testuitvoering tot en met testmanagement
is ruim voorzien van tips en voorbeelden. * TMap bevat een complete
`gereedschapskist, dat wil zeggen techniekbeschrijvingen en organisatorische
en infrastructurele ondersteuning. * De methode is adaptief en daarmee
geschikt voor testsituaties in de meeste omgevingen (nieuwbouw, onderhoud,
waterval / iteratief / agile ontwikkeling, maatwerk of pakketsoftware,
outsourcing). Voor de tester en de testmanager biedt TMap een leidraad om
binnen de context resultaat te leveren voor de opdrachtgever. TMap heeft zich

in de afgelopen jaren ontwikkeld tot dé standaard voor het testen van
informatiesystemen. Het wordt momenteel toegepast in honderden bedrijven
en instellingen, waaronder de meeste Nederlandse en Belgische banken,
verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen en overheidsinstellingen. De
kracht van TMap kan voor een groot deel worden toegeschreven aan de vele
praktijkervaringen die er in zijn verwerkt. Het boek is daarmee een waardevol
hulpmiddel voor de huidige en toekomstige uitdagingen op testgebied.
Het Europese strafrecht Geert Corstens 2003
Kritisch denken binnen het verpleegkundig proces J.M. Wilkinson 2008
Studieboek op hbo-niveau voor verpleegkundigen, kwalificatieniveaus vier en
vijf.
Pedagogisch-didactisch begeleiden Marijke van Eijkeren 2007
Praktijkhandleiding voor leerkrachten in het basisonderwijs.
Zelfmanagement Susanne Brakkee 2003
Professioneel communiceren met ouders Tonnis Bolks 2015
Handboek voor leraren Walter Geerts (Teacher educators) 2020
Zestig strepen Frits Spits 2009-10-31 Hele generaties zijn met hem
opgegroeid, vooral met het legendarische programma De Avondspits. Altijd

ging Frits Spits zijn eigen gang en draaide uitsluitend wat zijn persoonlijke
toets kon doorstaan. Tegenwoordig presenteert Spits op de zaterdagmiddag
het radioprogramma De strepen van Spits, waarin hij alleen maar nieuwe
albums draait. Als hij een liedje goed vindt, zet hij er een streepje bij; hoe meer
strepen hoe mooier. Zelf bereikte Frits Spits in 2008 de zestig strepen. Zijn
verjaardag werd uitbundig gevierd in een speciale jubileumuitzending van
KRO s Tijd voor Twee, waarbij ook werd stilgestaan bij Spits vijfendertigjarige
radiocarrière. Vele prominenten kwamen hem huldigen en meer dan
tweeduizend luisteraars stuurden een spontane felicitatie. Dit alles bewijst de
status van Frits Spits als geliefd en deskundig radiomaker. In Zestig strepen
maakt Spits de `soundtrack van zijn leven op. Hij heeft de zestig liedjes
aangestreept die bepalend zijn geweest in de vorming van zijn muzikale
smaak. Hij vertelt over de achtergronden van die liedjes, maar dat niet alleen:
in hoogst persoonlijke verhalen geeft hij een kijkje achter de schermen van zijn
radiobestaan, zijn leven en zijn liefdes.
Diversiteit en discriminatie Marija Davidovic 2015-01-08 Ze zijn voortdurend in
het nieuws, de termen discriminatie en diversiteit, maar niet iedereen bedoelt
er hetzelfde mee. Zijn het twee zijden van dezelfde munt? Is diversiteit altijd

wenselijk, is discriminatie altijd verwerpelijk? Wetenschappers uit verschillende
vakgebieden bespreken de diversiteit die zij tegenkomen en hoe mensen daar
wel of niet anders door behandeld worden. In de genetica heeft discriminatie
vooral een neutrale klank en betekent het niets anders dan onderscheid
maken in de grote variatie (diversiteit) van levensvormen. Maar wat heeft het
voor gevolgen dat we steeds meer weten over variaties in het menselijk DNA?
In het recht wordt discriminatie direct geassocieerd met uitsluiting van mensen
op grond van hun identiteit. Een ander vraagstuk is of diversiteit in
organisaties iets is dat juridisch kan en moet worden afgedwongen. In de
taalwetenschap spelen heel andere vragen met betrekking tot diversiteit en
discriminatie. Spreektaal is heel divers: is dat bezwaarlijk? En leidt het tot
discriminatie als we eisen dat alle mensen 'netjes' ABN leren spreken?
Onder het plaveisel het moeras A.F.Th. van der Heijden 2012-06-14
'Martelaarschap voor iedereen, martelaarschap in het ziekenfondspakket.' Zo
ongeveer zou, in de stijl van dit boek, de schreeuw van elke tobber hier op
aarde om erkenning van zijn gemodder en geploeter verwoord kunnen
worden. Geen christelijk martelaarschap, gecanoniseerd in een
heiligverklaring, maar een dat mensen uit onstuitbare aandachttrekkerij over

zich afroepen, of waar ze al dan niet moedwillig naar op zoek gaan. Albert
Egberts en zijn levensgevaarlijke flirt met de heroïne. Flix Boezaardt die zijn
geliefde opoffert aan zijn realistische kunst. Baartscheer die namens zijn neofascistische club de klappen in ontvangst neemt. de huisvrouw die de wereld
opzadelt met de bekentenis haar ouders te hebben vermoord... Allemaal
hunkeren ze, ieder op hun eigen manier, naar erkenning van hun zelfgekozen
last.
Zo werkt dat hier niet Maarten Hogenstijn 2008 Conflicts about the division of
power between groups can be found anywhere. Struggles can be fought out
between the original and new inhabitants of a town, between Christians and
non-Christians, native residents and foreigners, or between other local groups.
Often one group is locally rooted and can be labelled as 'established'. Their
adversaries can then be labelled 'outsiders'. Changes in the power
relationships between established and outsider groups form the central theme
researched by the authors. Established-outsider relations were researched in
two towns in The Netherlands: Amerongen and Veenendaal, both in the
province of Utrecht. The theoretical basis for the study is the original
established-outsider theory, developed by sociologists Norbert Elias and John

Scotson. They stress that division of power between groups should be central
in any analysis of social divisions. Two main areas of critique made an
adjustment of their theory necessary. In the original work the dynamics
between groups were not sufficiently stressed and the influence of the context,
in other words developments at different spatial scales, were largely ignored.
Moreover, important societal changes have taken place since the theory was
developed. Therefore the original theory is no longer seen as allencompassing, but rather as a set of valuable concepts. This new approach to
the theory led to a focus on conflicts. While group divisions in general seem to
become more temporary and loose, people do form groups and coalitions in
conflict situations. They then strive for a common goal; to keep or gain power.
In order to analyse these conflicts a new analytical model was developed,
which takes into account both the original established-outsider theory and the
current social and spatial frameworks. This model for Analysis of Dynamics on
the Power balance in Conflict Situations (ADPC model) contains four
elements: the distinguishing characteristic that separates the established and
the outsiders; regulations and norms; power sources; and strategies. The
model was tested in Amerongen and Veenendaal and proved to be a useful

analytical tool. Conflicts in both Amerongen and Veenendaal showed that the
power balance can change or even turn around in favour of the outsider group.
The importance of a certain power balance can also increase or decrease.
Power balances are thus dynamic. The context also has a clear place in the
ADPC model. A distinction between strategies within scale and strategies of
jumping scale enabled careful analysis of the role of the supralocal context.
Application of the model showed that local conflicts should be analysed in
terms of power differences, and not in terms of group differences such as
ethnicity or religion. These differences do influence the course of a conflict, but
they do not form the basis.
De Nederlandsche geslachtsnamen in oorsprong, geschiedenis en beteekenis
Johan Winkler 1885
Bladzijden uit mijn dagboek William Haslam 1890
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