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Engelsk stor ordbok: Norsk-engelsk stor ordbok 2002
Civil War Extra: A newspaper history of the Civil War from Nat Turner to 1863 Eric Carren 1999 This two-volume
collection of newspapers is one of the most important Civil War publications ever produced, and it brings the events of the
war vividly in focus. A unique, of-the-moment perspective, it begins with the Nat Turner slave insurrection and covers
every battle -- many by the local papers for a truly firsthand, up-close view. Lincoln's election, inauguration, and
assassination are given full coverage. Caren's extensive collection includes many extremely rare Southern editions which
would never be seen except in this remarkable publication. Loaded with engravings depicting battles, military leaders,

and maps, this is an absolutely essential addition to any enthusiast's collection.
Rawls, Een theorie van rechtvaardigheid 2006 Politieke en wijsgerige beschouwing over rechtvaardigheid: het hoofdwerk
van de Amerikaanse rechtsfilosoof (1921-2002).
Reinventing organizations / druk 1 2015-10-01
Het civilisatieproces Norbert Elias 2001 Onderzoek naar de wijzigingen in omgangsvormen en psychische houding van
de mens en de mogelijke samenhang daarvan met de veranderingen in de maatschappij.
Bulletin of the Atomic Scientists 1966-06 The Bulletin of the Atomic Scientists is the premier public resource on scientific
and technological developments that impact global security. Founded by Manhattan Project Scientists, the Bulletin's
iconic "Doomsday Clock" stimulates solutions for a safer world.
Unity 1893
Huwelijksverhalen Johan August Strindberg 2016 In de bundel Huwelijksverhalen laat August Strindberg op pakkende
wijze zijn licht schijnen over alle facetten van het thema huwelijk. Hij schenkt er vooral aandacht aan de positie van de
vrouw. Zijn ideeën daarover zijn uiterst modern en passen nog steeds in deze tijd. Bron: Flaptekst, uitgeversinformatie.
Contigentie, ironie en solidariteit Richard Rorty 2012-10-04 Hoe kunnen we voor rechtvaardigheid (solidariteit) strijden als
we geen beroep kunnen doen op absolute waarheid (contingentie) en wij dat ook beseffen (ironie)? Dat is de centrale
vraag uit deze dit standaardwerk (1989) van de Amerikaanse filosoof Richard Rorty (1931-2007). De vraag is nog steeds
actueel. Kijk maar naar het debat over cultuurrelativisme versus 'Verlichtingsfundamentalisme'. Volgens Rorty heb je
vaak meer aan romans dan aan filosofische argumenten om te achterhalen wat moreel goed is. Aan deze heruitgave van
de Nederlandse vertaling is nu ook de vertaling van Rorty's autobiografische essay 'Trotsky en de wilde orchideeën'
toegevoegd, waarin hij ingaat op zijn linkse opvoeding en intellectuele ontwikkeling. Met een voorwoord van Ger Groot.
Overstijg jezelf Joe Dispenza 2014-04-01 `Wat je vandaag denkt, bepaalt hoe je morgen leeft. Lynne McTaggert
Verander je hersenen, creëer de werkelijkheid die je wenst. Hersenen zijn geen vaststaand gegeven. Je hoeft het niet je
hele leven te doen met de hersenen waarmee je bent geboren. Er ontwikkelt zich een nieuwe wetenschap, die iedereen
in staat stelt de gewenste werkelijkheid te creëren. In Overstijg jezelf geeft Joe Dispenza je de kennis om ieder aspect
van jezelf te veranderen, en tips om die kennis ook daadwerkelijk toe te passen. Op die manier is het mogelijk om binnen
vier weken werkelijk meetbare veranderingen te realiseren. `Een formidabele mix van vooruitstrevende wetenschap en
zeer bruikbare toepassingen. Gregg Braden
1493 Charles C. Mann 2013-02-20 Hoe de wereld zich ontwikkelde na de ontdekking van Amerika De reizen van

Columbus vormden het begin van een bijzondere uitwisseling van flora en fauna tussen Eurazië en Noord- en ZuidAmerika. Zo vonden onder meer tomaten, aardappelen, maïs, zilver en rubber hun weg naar Eurazië, en omgekeerd
zijde, paarden, graan, koffie, appels - en slaven niet te vergeten - naar Noord- en Zuid-Amerika. Een minder welkome
uitwisseling was uiteraard die van insecten, bacteriën en virussen. Charles Mann laat zien dat deze zogeheten
Columbian Exchange heeft gezorgd voor de opkomst van Europa, de ondergang van het Chinese keizerrijk en de
verstoring van de ecologie in Afrika. Met 1493 heeft bestsellerauteur Charles Mann de belangrijkste biologische
gebeurtenis sinds het uitsterven van de dinosauriërs onder de aandacht van een groot publiek weten te brengen. Charles
Mann is correspondent voor The Atlantic en Science, en schrijft onder meer voor Fortune, The NewYork Times en The
Washington Post. Zijn boek 1491.De ontdekking van precolumbiaans Amerika was een groot internationaal succes.
Manns werk is vele malen bekroond. 'Het is Mann gelukt een gecompliceerd verhaal helder te vertellen (...).' - The New
York Times '1493 is een meeslepend boek, dat de vele economische, agrarische en biologische kruisbestuivingen
beschrijft die plaatsvonden nadat Columbus toevallig Amerika had ontdekt.' - TheWall Street Journal '(...) een bijzonder
onderhoudend en evenwichtig boek.' - New Scientist '(...) boordevol interessante inzichten, wetenswaardigheden en
onvoorziene, adembenemende ellende.' - NRCHandelsblad '(...) een uitermate rijk boek.' - Trouw '(...) een helder en
onderhoudend verhaal over de mens en zijn medeorganismen (...).' - De Standaard '(...) wérkelijk een fascinerende,
nieuwe wereld.' - De Pers
Small Press Record of Books in Print Len Fulton 1991
Chicago Tribune Index 1999
National Directory of Nonprofit Organizations 1990
Natuurlijke gemeenteontwikkeling Christian A. Schwarz 1996 Praktische handleiding voor evangelisatie binnen de
kerkelijke gemeente.
The North British Review 1868
De geschiedenis van de VOC F. S. Gaastra 1982
Levend lichaam Rein Brouwer 2012-11-14 Levend lichaam legt de spanningsvelden bloot waar men in verschillende
fasen van de levenscyclus voor staat. Past een gemeente of parochie zich aan de ontwikkelingen in haar sociale en
culturele omgeving aan, of gaat zij ertegen in verzet? Moeten kerken kiezen voor doelgroepen? Hoe belangrijk is de
ontwikkeling van een visie? Wat te doen als de middelen afnemen? Hoe (ver)maakbaar is de kerk? Is er kerk buiten de
kerk? De dilemma s en keuzemomenten waarvoor locale kerken staan, komen helder op tafel. Bovendien is er ruim

aandacht voor andere vormen van kerk-zijn, zoals in bewegingen en jeugdkerken, in ziekenhuizen en gevangenissen, in
theater en volkscultuur. Zo biedt dit boek prikkelende lectuur voor pastores, kerkopbouwers en allen die zich betrokken
weten bij christelijke geloofsgemeenschappen.
The British Review ... 1867
Het Tweede machinetijdperk Erik Brynjolfsson 2014-10-08 Internationale bestseller over de impact van technologie op
ons leven: Google Glasses, zelfrijdende auto's, computers die het menselijk brein vervangen... De digitalisering heeft ons
leven drastisch veranderd, en we staan nog maar aan het begin van deze revolutie. 'Vanaf nu wordt de verandering pas
echt duizelingwekkend', aldus Erik Brynjolfsson en Andrew McAfee, beiden verbonden aan het prestigieuze MIT. 'En het
is aanpassen of verliezen.' Miljoenen mensen dreigen hun baan te verliezen, precaire machtsevenwichten verschuiven
en de sociale ongelijkheid groeit. Dit tweede tijdperk der machines kan echter ook zorgen voor meer welvaart. Maar dan
moeten we nu de juiste keuzes maken.
Tribuut aan China Leonard Blussé 1989
Islamisme en islam Bassam Tibi
Het Oost-Indisch avontuur Roelof van Gelder 1997 For review see: J.R. Bruijn, in Bijdragen en Mededelingen betreffende
de Geschiedenis der Nederlanden, dl. 114, afl. 3 (1999); p. 411-412.
Emotionele intelligentie (Olympus) Daniel Goleman 2011-10-18 Een hoog IQ biedt geen garantie op een gelukkig leven;
minstens even belangrijk is het EQ, het ‘emotiequotiënt’. In 'Emotionele intelligentie' laat Daniel Goleman ons
kennismaken met het voelende deel van ons brein, dat zorgt voor zelfbeheersing, zelfkennis, geestdrift en het vermogen
eigen emoties te herkennen en onszelf te motiveren. Emotionele vaardigheden blijken niet alleen belangrijker te zijn dan
rationele, ze zijn ook van doorslaggevend belang voor succes in relaties en werk en voor ons lichamelijk welbevinden.
'Emotionele intelligentie' werd in veertig talen vertaald; wereldwijd zijn er vijf miljoen exemplaren van verkocht.
Radicale verlichting Jonathan Irvine Israel 2005 Standaardwerk over de rol van Nederland bij de 18e-eeuwse Verlichting,
die veel groter blijkt dan traditioneel wordt aangenomen.
Remoralizing Britain? Peter Manley Scott 2009-03-31 On seeking office and in coming to power, New Labour presented
its vision for Britain in moral terms. During the course of the New Labour administration, further moral themes have been
introduced: responsibility and respect, the merits of local government and self-governance, and the moral imperative to
confront threats of 'terror' from abroad. This moral agenda, with its apparently religious roots, has been much noted, but
not much discussed. The political phenomenon of New Labour requires the disciplines of theology and ethics, as well as

social theory and politics, to be properly understood and assessed. Drawing together for the first time theorists from a
range of disciplines and commitments, this interdisciplinary collection offers a reckoning of this New Labour decade. As
such, it has four central research questions: What is the nature of this remoralising? What are its sources? How effective
has it been and what difference has this moral discourse made? What can be learned from Blairism about the relationship
between faith, morals and governance?
De Nederlanders in China W. P. Groeneveldt 1834
De seksuele revolutie Gabriele Kuby 2017-04-01
Godsdienstige veranderingen in Nederland J. W. Becker 2006
Humanity & Society 2004
De vrijheid van een christen Martin Luther 2003 Traktaat uit 1520 over de rechtvaardiging door het geloof, door de Duitse
reformator (1483-1546).
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