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Hoe houd je je huwelijk in stand? Wat is oprechte en gelijkwaardige liefde? Hoe moet je verder als je kind overlijdt? meer persoonlijke vragen
dan deze zijn er niet. Plutarchus, wereldberoemd vanwege zijn biografieën van grootheden uit de oudheid, geeft antwoorden in dit
handboekje. Huwelijk en liefde bevat adviezen aan een jong echtpaar, een ontroerende troostbrief aan zijn vrouw en een dialoog over liefde.
Wijsheid uit de oudheid voor de lezers van nu, handzaam en betaalbaar. In Huwelijk en liefde zijn de belangrijkste gedachten van Plutarchus
over het onderwerp bijeengebracht. Het is een actuele en tijdloze snelcursus liefde.
Er speurt iemand mee over de schouders van De Cock en zijn assistent Vledder. De achttienjarige Sandra Verloop is uitverkoren in een
radioprogramma. Ze wil graag kennis maken met een bekende Nederlander. Voor haar is dat: rechercheur De Cock van het politiebureau
Warmoesstraat. Sandra valt met haar neus in de boter. De Cock en Vledder zijn op zoek naar een lijk, terwijl ze gewoonlijk naar een
moordenaar speuren. De zaak begint met een telefoontje van een man die zegt dat hij iemand heeft vermoord. Een ander telefoontje leidt de
rechercheurs naar de parkeerplaats bij het Havengebouw. De achterbank van een daar geparkeerde auto biedt een gruwelijke aanblik. Er ligt
een dode vrouw, met in de opengesperde ogen nog 'n blik van schrik, angst en verbijstering. De Cock moet de geschiedenis induiken om te
begrijpen waar het motief voor moord deze keer te vinden is
Als Jude voor het altaar staat, wordt de druk van haar aanstaande huwelijk haar plotseling te veel. Ze vlucht de kerk uit en laat heel wat
achter: een verbijsterde verloofde, haar woedende moeder en gasten die genoeg stof tot roddelen hebben voor de rest van het jaar.Vol
schuldgevoel en schaamte trekt Jude zich terug in Pengarrock, een vervallen landhuis boven op een klif in Cornwall. Hier mag ze de
uitgebreide bibliotheek van de familie Trevillion catalogiseren. Het huis is een welkome schuilplaats voor Jude en ze raakt er zelfs compleet
van in de ban wanneer ze een tragische geschiedenis ontdekt, met daarin de suggestie van een verborgen schat. Maar de huidige eigenaar
blijkt niet half zo veel van Pengarrock te houden als zij, en wil het huis verkopen. Kan ze hem op tijd op andere gedachten brengen?
Now in its fifth edition, this book - published in the Dutch language - is the leading Dutch textbook on European Union law. The book is for all
those who wish to be acquainted with the great doctrines of EU law, using the social and historical context of European law. All chapters are
adapted to recent developments in legislation, case law, and practice.
De Londense Kate Miller lijkt in niets meer op de ietwat sukkelige tiener van vroeger. Ze heeft een geslaagde carrière bij een glossy, plannen
voor een geweldige bruiloft en een leuke huisgenoot. Maar op een dag stort haar leven in op een dramatische, pijnlijke en onomkeerbare
manier. Kate verbrandt al haar schepen achter zich. Ze vlucht naar New York, waar ze haar tijd vult met een suf baantje. Ze moet terug naar
Londen als haar vader ernstig ziek wordt. Daar voert ze lastige gesprekken met hem, wandelt ze met haar bejaarde bovenbuurman, en
ontmoet ze ook haar vroegere vrienden weer Zoe, Francesca en Mac. Allemaal zijn ze door die ene dag voor altijd met elkaar verbonden, die
ene dag waarop alles voorgoed veranderde. En Kate merkt dat ze zich niet meer wil verstoppen voor alles en iedereen en zeker niet voor
Mac.

Het vierdelige Leerboek obstetrie en gynaecologie verpleegkunde behandelt de basiskennis die relevant is voor
verpleegkundigen werkzaam binnen de verschillende subspecialismen verloskunde, gynaecologie en
voortplantingsgeneeskunde. Geschreven door zowel artsen als verpleegkundigen, biedt deze reeks verpleegkundigen
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inzicht in het hoe en waarom van gynaecologisch en obstetrisch verpleegkundig handelen. De onderwerpen die worden
besproken hangen samen met de verpleegkundige interventies die kenmerkend zijn voor het werken binnen de O&G.
Hierbij dienen de vitale functies en de ABC-methodiek als leidraad. In dit eerste deel, Leerboek obstetrie en gynaecologie
verpleegkunde, Algemeen, worden de fysiologie van de vrouw en de voortplanting besproken. Verder is er ruime
aandacht voor het onderwerp 'vrouw en seksualiteit' in het algemeen, en specifiek gerelateerd aan de verloskunde. Ook
cardiotocografie en foetale bewaking komen in dit deel uitvoerig aan bod.Bijzonder handig is een atlas van de anatomie
en embryologie, waarin student en docent een groot aantal veelgebruikte illustraties bij elkaar vinden. De kennis in dit
leerboek helpt O&G-verpleegkundigen gezondheidsproblemen te analyseren en verbanden te leggen tussen observatie
en (pre)diagnose. Op basis daarvan komen zij vervolgens tot de specifieke verpleegkundige diagnoses, interventies en
evaluaties die in de praktijk nodig zijn.Het Leerboek obstetrie en gynaecologie verpleegkunde, Algemeen draagt in
belangrijke mate bij aan de kwaliteit van de Verpleegkundige Vervolgopleiding O&G Verpleegkunde. Bovendien is het
een waardevol naslagwerk voor verpleegkundigen die werkzaam zijn binnen het vakgebied. De opzet van het boek en
verdieping van de kennis maken het boek ook geschikt om te gebruiken op het niveau van (post) hbo-verpleegkunde. In
deze reeks zijn ook beschikbaar: Leerboek obstetrie en gynaecologie verpleegkunde, Voortplantingsgeneeskunde (De
Haan e.a.) Leerboek obstetrie en gynaecologie verpleegkunde, Obstetrie (Kunkeler e.a.) Leerboek obstetrie en
gynaecologie verpleegkunde, Gynaecologie (Dries e.a.)
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 gelet op de samenhang van het overheidshandelen.
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M.U.I.S. weet niks van zijn welgestelde achtergrond: van Epton towers, het luxe huis waarin hij geboren is, en van de
schitterende tuinen eromheen. Hij herinnert zich nauwelijks zijn lieve ouders die op zee vermist zijn. En hij weet al
helemaal niets van de dreiging die uitgaat van zijn oom Scrope, die diep in de schulden zit en op zijn erfenis uit is.
M.U.I.S. is opgegroeid bij zijn kindermeisje Hanny, die het gevaar net op tijd zag. Samen leiden ze een gelukkig leven,
totdat het lot hun toch weer ongunstig gezind is. M.U.I.S. wordt ontvoerd en in een afschuwelijk internaat gestopt. Hij
weet te ontsnappen en begint aan een spannend avontuur waarin hij geholpen wordt door vele trouwe vrienden, maar
ook voortdurend op zijn hoede moet zijn voor oude vijanden.
Dagboeknotities van de gelovige relativist.
Aanwijsprentenboek met cartoonachtige illustraties in kleur over zaken uit de directe omgeving van peuters. Vanaf ca. 2
jaar.
De jonge Heloise is opgegroeid in Hotel Vendôme, een elegant vijfsterrenhotel in Manhattan dat gerund wordt door haar
vader Hugues. Ze is door hem alleen opgevoed, nadat haar moeder er met een popster vandoor is gegaan. Vader en
dochter zijn twee handen op één buik. Wanneer Heloise naar Zwitserland gaat voor een hotelopleiding, mist Hugues
haar verschrikkelijk. Dan komt er een nieuwe liefde in zijn leven. Kan Heloise een nieuwe moeder accepteren? Danielle
Steel is een van s werelds populairste auteurs. Van haar romans zijn wereldwijd 600 miljoen exemplaren verkocht. Haar
meest recente bestsellers zijn onder meer Erfenis, Charles Street 44 en De verjaardag.
Als professor Bertram von Ohler de Nobelprijs voor Geneeskunde wint, wordt het onrustig in de anders zo chique wijk
van Uppsala waar hij woont. Wanneer er een steen door zijn ruit wordt gegooid, denkt de politie aan een grap, maar wat
volgt kan moeilijk worden afgedaan als kattekwaad. Von Ohler krijgt het steeds benauwder: iemand wil hem duidelijk
kwaad berokkenen, maar wie staat hem het meest naar het leven? Zijn duistere geschiedenis heeft hem ingehaald ...
‘Eriksson heeft zich in de rij van Zweedse thrillerauteurs naast Henning Mankell en Håkan Nesser weten te plaatsen.’ –
GPD
De machtige en invloedrijke Sir Bernard Fairclough roept inspecteur Thomas Lynleys hulp in bij het onderzoek naar zijn
neef. Diens dood wordt afgedaan als een noodlottige verdrinking, en er is zo op het eerste gezicht niets dat anders doet
vermoeden. Maar wanneer Lynley de hulp inroept van zijn vrienden Simon en Deborah St. James, wordt algauw duidelijk
dat het binnen de Fairclough-clan wemelt van de geheimen, leugens en motieven. Terwijl Deborah onderzoek doet naar
de zoon van Sir Bernard, Nicholas Fairclough, raakt ze geïntrigeerd door Nicholas’ beeldschone vrouw, met wie ze een
uiterst sterke band voelt. Intussen graven Lynley en Simon naar informatie over de rest van de familie, onder wie de
verbitterde ex-vrouw van het slachtoffer en de man voor wie hij haar verliet. Naarmate het onderzoek vordert, begint de
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positieve reputatie van de Faircloughs steeds meer deukjes te vertonen en dreigen het bedrog en de leugens iedereen in
de familie te vernietigen... Elizabeth George besluit op haar zevende om schrijfster te worden. In 1988 verschijnt haar
eerste boek Totdat de dood ons scheidt, waarvoor ze vele internationale prijzen ontvangt. Het wordt een internationale
bestseller, net als alle daaropvolgende boeken met inspecteur Linley en brigadier Havers in de hoofdrol. 'Met Thomas
Linley en Barbara Havers creëerde Elizabeth George een speurdersduo dat een plaatsje verdient in de galerij van de
grote Engelse detectives.' - De Telegraaf
Als de bejaarde Jaunty, die een teruggetrokken bestaan leidt, te zwak wordt om voor zichzelf te zorgen, trekt haar
kleindochter Gabriela bij haar in. Samen wonen ze in Jaunty’s afgelegen huis aan Frenchman’s Creek. Ooit was de
oudere vrouw een bekend kunstenares. Nu, aan het einde van haar leven, vindt ze geen rust; ze wordt achtervolgd door
herinneringen. Op een stormachtige avond raakt iemand vlak bij hun huis met zijn boot in de problemen. Gabriela weet
de knappe vreemdeling te redden en de twee vrouwen bieden hem een tijdelijk onderdak. Deze Finn blijkt op zoek te zijn
naar de oorsprong van een schilderij, een erfstuk. Zijn zoektocht heeft hem naar dit prachtige binnenwater in Cornwall
geleid. Gabriela en Jaunty kunnen hem verder helpen, maar daarbij komt er een opmerkelijk verhaal over liefde en
misleiding aan het licht...
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
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.
Page 4/6

Read Free Viper 5901 Programming Guide
Een jonge vrouw wordt ook nadat ze gelukkig getrouwd is, achtervolgd door de incest en mishandeling uit haar verleden.
De Vogelvrij-trilogie 3: Iedereen denkt dat Alana er vijftien jaar geleden vandoor is gegaan met een minnaar, maar Claire kan niet geloven dat
haar moeder haar zomaar in de steek zou laten. Dus gaat ze alsnog op zoek naar antwoorden. De inwoners van het plaatsje Pineview zijn
niet blij met haar gewroet in het verleden, en ook haar familie wil liever dat ze de zaak laat rusten. Eén persoon is bereid haar te helpen:
Isaac Morgan, met wie ze ooit een relatie had. Hoewel ze vreest dat samenwerken met hem niet gemakkelijk zal zijn, weet ze zeker dat ze
hem kan vertrouwen. En dat is belangrijk, want ze vinden steeds meer aanwijzingen dat Alana's verdwijning niet vrijwillig is geweest. Het
vermoeden rijst dat iemand in Pineview erbij betrokken was, maar wie? Was het een van de buren, een vriendin, of zelfs een familielid? Net
als Claire zich afvraagt of ze ten onrechte iedereen van zich vervreemdt met haar wantrouwen en haar verbeten zoektocht, doet ze een
gruwelijke ontdekking die erop wijst dat iemand koste wat kost wil voorkomen dat ze de waarheid achterhaalt...
R & D AbstractsLiefde van haar levenBoekerij
Esmee studeert kunstgeschiedenis in New York. Ze houdt van de stad en is stapelverliefd op haar vriend. Tot Mitchell haar dumpt - net
voordat ze hem wil vertellen dat ze zwanger is. Esmee besluit haar kind alleen op te voeden. Ze vindt een baantje bij De Uil, een rommelige
tweedehands boekwinkel in Manhattan, met een kleurrijke personeelsbezetting en een aantal tijd-, tact- en thuisloze vaste bezoekers. In De
Uil voelt Esmee zich op haar gemak. Tot de berouwvolle Mitchell alles op alles zet om haar terug te krijgen.
Een voormalig FBI-agente maakt samen met een vroegere collega jacht op een seriemoordenaar die vrouwen verbrandt.

In deze openbare les gaat dr. W. van Winden, lector Kenniseconomie van Amsterdam, in op de effecten van de kenniseconomie
op de stad. Hij gaat in op vragen als: - Wat betekent dat voor de ontwikkeling van steden? - Kan Amsterdam de concurrentie aan
met andere grootstedelijke regio's in Europa en daarbuiten? - Welke rol speelt het hoger onderwijs in de kenniseconomie van
Amsterdam?
De Avalon-serie 3: Zon op het water Nu haar dochter het huis uit is, heeft Nina eindelijk eens tijd voor iets nieuws. Daten, reizen...
alles kan, en ze geniet van haar vrijheid. Maar net wanneer ze gewend is aan haar nieuwe leven, valt ze voor Greg – de eigenaar
van een hotelletje, de Willow Lake Inn, en alleenstaand vader met twee kinderen... Gregs eerste huwelijk liep op de klippen omdat
hij getrouwd was met zijn carrière. Nu gaat al zijn aandacht naar de Inn, de zorg voor zijn zoon en bijna volwassen dochter. Tijd
voor een relatie heeft hij niet. En dezelfde fout maken als vroeger in zijn huwelijk, dat wil hij niet. Toch lijkt het met Nina allemaal
anders...
China, 1929. Al jaren leeft Lydia Ivanova in de veronderstelling dat haar vader door de bolsjewieken is vermoord. Maar als ze
ontdekt dat hij gevangen wordt gehouden in het door Stalin geregeerde Rusland, laat ze alles en iedereen achter om hem te gaan
zoeken zelfs haar Chinese geliefde, Tjang An Lo. Samen met haar halfbroer Aleksej begint Lydia aan een levensgevaarlijke tocht.
Dan verdwijnt Aleksej en blijft Lydia alleen en zonder geld achter. Ze vindt hulp bij een aantrekkelijke Russische officier. Maar
Tjang An Lo is Lydia niet vergeten; hij heeft nieuwe informatie over haar vader. Terwijl hij haar achterna reist, speelt Lydia hoog
spel om de waarheid te achterhalen... Adembenemend goed. Marie Claire Escapisme op zn best. Glamour Over De wilde
orchidee: Prachtig, een aangrijpend liefdesverhaal en een buitengewoon ambitieus en sfeervol epos. Kate Mosse (auteur van Het
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verloren labyrint) Kate Furnivall, half Engels en half Russisch, put inspiratie uit de levens van haar Russische voorouders. Eerder
verschenen Sneeuwklokjes van de steppe en De wilde orchidee, het eerste boek over Lydia Ivanova, dat werd geïnspireerd op
haar moeders vlucht naar China na de Russische Revolutie.
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