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In een vergeten uithoek van het Euraziatische continent weten de Nederlanden zich in de zeventiende eeuw op te werpen als centrum van de wereldzeeën. Vanuit deze ontluikende metropool verspreiden zich tienduizenden Europeanen naar Azië, Afrika en Amerika. Door de wisselwerking met andere beschavingen ontstaat in Nederland een nieuwe, vroegmoderne samenleving. Als in een microkosmos vergapen de tijdgenoten zich aan de veelheid van goederen en ideeën die uit alle windrichtingen op Nederlandse markten en in bibliotheken, tuinen en collecties worden0verzameld. In grote
delen van Azië blijven de Nederlanders een exotisch randverschijnsel van de grote imperia. Alleen op de tropische eilanden van Ceylon, Java en de Molukken ontwikkelen de Nederlanders zich van perifere zeenomaden tot koloniale landmagnaten. Daar ontstaan, net als in0de Nieuwe Wereld, multiculturele samenlevingen waar religieuze tolerantie en wetenschappelijke nieuwsgierigheid wonderwel samengaan met rigoureuze politieke en economische exploitatie van slavenhandel en slavernij.
Schizophrenia is a chronic, severe mental illness that can be devastating for patients and their loved ones. Whether you are a newly diagnosed patient or a relative of someone suffering from this condition, this book offers help. 100 Questions & Answers About Schizophrenia: Painful Minds, Second Edition, provides authoritative, practical answers to your questions about symptoms, diagnosis, treatment options, sources of support, and much more. Expert psychiatrist Dr. Lynn E. DeLisi has updated her book with new facts, statistics, and helpful information that many patients and their
families seek. This book is an invaluable resource for anyone coping with the physical, mental, and emotional turmoil of schizophrenia.
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 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.
Barron's Regents Exams and Answers: Algebra II 2020 provides essential review for students taking the Algebra II (Common Core) exam, including actual exams administered for the course, thorough answer explanations, and comprehensive review of all topics. All Regents test dates for 2020 have been canceled. Currently the State Education Department of New York has released tentative test dates for the 2021 Regents. The dates are set for January 26-29, 2021, June 15-25, 2021, and August 12-13th. This edition features: Six actual, administered Regents exams so students have the
practice they need to prepare for the test Comprehensive review questions grouped by topic, to help refresh skills learned in class Thorough explanations for all answers Score analysis charts to help identify strengths and weaknesses Study tips and test-taking strategies All algebra II topics are covered, including Polynomial Equations, Rational Equations, Exponential and Logarithmic Equations, Systems of Equations with Three Variables, Functions, Sequences, and Probability. Looking for additional practice and review? Check out Barron’s Regents Algebra II Power Pack 2020 twovolume set, which includes Let’s Review Regents: Algebra II 2020 in addition to the Regents Exams and Answers: Algebra II 2020 book.
An autobiographical story, Cobblestones describes the life story of the author from his early days in Germany, his emigration during the Nazi period, his separation from his family and his difficulties in obtaining a visa to come to the United States, resolved finally only through the intercession of Professor Albert Einstein. In his new country he had to learn English and adapt to the new countrys culture in Waterford, NY, a small central New York village, and later Cohoes, NY where he graduated as valedictorian of his high school class. After college and graduate school, he joined
industry and within a decade rose to head a department with over 100 persons. This was followed by a move to academia - New York University, then Rensselaer Polytechnic Institute, and finally Rutgers University, from where he retired. In industry he designed one of the early computers (for which he received the IEEE Pioneer Award). He was active in some of the leading computer professional organizations, traveled widely in the US, Europe, Asia, and South America, and received many awards. Just prior to retirement he founded and successfully led a pioneering software company
for eight years.
Summary: 'It's the economy, stupid.' Als Bill Clintons beroemde oneliner ergens voor opgaat, dan is het wel voor de geschiedenis van Nederland. Dit is het eerste handboek waarin de sociale en economische geschiedenis van de wereld en Nederland vanaf 1000 tot heden als een samenhangend geheel wordt beschreven.
Barron's Regents Exams and Answers: Algebra II
El-Hi Textbooks in Print
Slachtoffer 2117
de geschiedenis van Nederland overzee, 1600-1800
Gouden eeuwen
100 Questions & Answers About Schizophrenia: Painful Minds
een sociale en economische geschiedenis van de laatste duizend jaar
Migrantenstad

Anna Ellory vertelt in het aangrijpende De meisjes van Ravensbrück over liefde, de duisternis van de Holocaust en de hoop op overleven. Bestseller in Engeland. 1989, Berlijn. De Muur is gevallen en Berlijn viert feest. Miriam is uit een lastig huwelijk gevlucht om voor haar stervende vader Henryk te zorgen. Ze voelt zich schuldig dat ze hem al jaren maar heel weinig heeft gezien; hij was
het niet eens met haar huwelijk. Dan ziet ze tijdens het verzorgen een kamptatoeage op zijn arm en kantelt alles wat ze over hem dacht te weten. Hij is niet Joods, waarom heeft hij dan in een concentratiekamp gezeten? Hij heeft nooit een woord gesproken over de oorlog. Ze gaat op zoek naar antwoorden en in zijn spullen vindt ze tot haar ontzetting een kampuniform van Ravensbrück, het
vrouwenkamp. Wanneer ze in de zomen van het uniform geheime brieven aan haar vader ontdekt, die daar al 40 jaar verstopt zitten, probeert ze het mysterie van zijn verleden te ontrafelen. ‘Ellory's krachtige debuut... onthult de verontrustende waarheid over deze vrouwen en hun kracht, opoffering en uithoudingsvermogen. Pak de zakdoeken er maar bij!’ Heat Magazine ‘Een buitengewone en
meeslepende roman die me van begin tot eind in zijn greep hield en ontroerde.’ Mary Chamberlain, auteur van De kleermaakster van Dachau
Wanneer populaire scholiere Lucinda Hayes vermoord wordt aangetroffen, laat dat niemand in haar slaperige stadje in Colorado onberoerd, en zeker niet de jongen die te veel van haar hield, het meisje dat net zo'n perfect leven wilde als zij en de agent die haar moord moet onderzoeken. Door de tragedie gaan die drie onvergetelijke personages - Cameron, Jade en Russ - noodgedwongen de
confrontatie met hun diepste geheimen aan in de hoop troost te vinden, de waarheid of beide.
Catherine Millet beschrijft met intelligentie en flair haar seksuele ervaringen. Ze vertelt niet over relaties of gevoelens, niet over opgroeien en volwassen worden: ze vertelt over seks. Catherine M. deelde het bed met wie maar voorhanden was en ondernam spannende avonturen op het gebied van haar seksualiteit, zoals groepsseks of seks op alle mogelijke en onmogelijke plaatsen en
tijdstippen. Hier is een zelfbewuste vrouw aan het woord die, niet gehinderd door schuld- of schaamtegevoelens, zich gedreven weet door een volstrekt onbevooroordeelde nieuwsgierigheid. Als kunstcritica is Millet gewend helder te kijken en te analyseren, en die vaardigheid past zij ook toe in deze intrigerende kroniek van een seksueel bestaan na de pil en voor aids.
Approximately one percent of the population develops schizophrenia during their life-time. This chronic, severe mental illness can be devastating for patients and their family and friends. Whether you're a newly diagnosed patient with schizophrenia, or a friend or relative of someone suffering from this mental illness, this book offers help. Completely revised and updated, 100 Questions
& Answers About Schizophrenia: Painful Minds, Second Edition gives you authoritative, practical answers to your questions about treatment options, sources of support, and much more. Written by an expert on the subject, and including a foreword by parents of a person with schizophrenia, this book is an invaluable resource for anyone coping with the physical and emotional turmoil of
schizophrenia.
A no-nonsense, practical guide to help you improve your algebra II skills with solid instruction and plenty of practice, practice, practice Practice Makes Perfect: Algebra II presents thorough coverage of skills, such as handling decimals and fractions, functions, and linear and quadratic equations, as well as an introducing you to probability and trigonometry. Inside you will find the
help you need for boosting your skills, preparing for an exam or re-introducing yourself to the subject. More than 500 exercises and answers covering all aspects of algebra will get you on your way to mastering algebra!
Barron's Regents Exams and Answers: Algebra II provides essential review for students taking the Algebra II (Common Core) exam, including actual exams administered for the course, thorough answer explanations, and comprehensive review of all topics. This edition features: Four actual, administered Regents exams so students can get familiar with the test Comprehensive review questions
grouped by topic, to help refresh skills learned in class Thorough explanations for all answers Score analysis charts to help identify strengths and weaknesses Study tips and test-taking strategies All algebra II topics are covered, including Polynomial Equations, Rational Equations, Exponential and Logarithmic Equations, Systems of Equations with Three Variables, Functions, Sequences,
and Probability. Looking for additional practice and review? Check out Barron’s Algebra II Power Pack two-volume set, which includes Let’s Review Algebra II in addition to the Regents Exams and Answers: Algebra II book.
Painful Minds
Geweld in de West
Meisje in sneeuw
wat iedere ondernemer kan leren van Silicon Valley
General Catalogue of Printed Books to 1955
De onbewoonbare aarde
Geschiedenis van de WIC. Opkomst, bloei en ondergang. Rev. ed
Een militaire geschiedenis van de Nederlandse Atlantische wereld, 1600-1800
The Story of My Life
Tussen 1100 en 1600 vormden de Lage Landen één van de meest verstedelijkte gebieden van Europa. In een langverwachte synthese verkent een breed team van historici de kenmerken van deze stedelijke samenleving vanuit verschillende perspectieven: economie, samenleven, politiek, religie, ruimtelijkheid, materiële cultuur en kennis. Niet één stad wordt onder de loep genomen, maar het hele netwerk van grote steden en kleine stadjes. De rode draad in dit boek is de rol van de stedelijke middengroepen, de in ambachten
georganiseerde kleine producenten en de handelaars die van de Lage Landen een unieke regio maakten.
Meneer José, een brave ambtenaar van de burgerlijke stand, slijt zijn dagen in een archief van enorme afmetingen. Hij heeft slechts één ondeugd: om zijn verzameling knipsels over beroemde mensen aan te vullen met officiële gegevens verschaft hij zich 's nachts toegang tot het kantoor. Op een nacht komt hij per ongeluk thuis met de geboorteakte van een onbekende vrouw. Al snel begint zij hem meer te boeien dan alle beroemdheden uit zijn collectie bij elkaar. Zijn nieuwsgierigheid naar haar ontaardt in een obsessieve
zoektocht die zijn hele leven overhoop gooit.
De volgende Bill Gates zal geen besturingssysteem ontwerpen, en de nieuwe Mark Zuckerberg geen tweede Facebook. Het kopiëren van succesvolle modellen uit Silicon Valley heeft weinig zin. We kunnen wél leren van het vermogen om iets geheel nieuws te creëren in plaats van iets toe te voegen aan wat al bestaat. Peter Thiel is medeoprichter van PayPal en investeerder in vele techbedrijven, zoals Facebook, LinkedIn en Spotify. Dankzij zijn unieke ervaring en strategische inzichten heeft hij met Zero to one dé bijbel van
een nieuwe generatie ondernemers geschreven. Zijn inzichten over onder andere strategie, teambuilding, concurrentie, verkoop en pitchen zijn breed toepasbaar. Een must read voor iedere ondernemer!
Essays van de Russisch-Amerikaanse dichter (1940-1996) over ballingschap en cultuurhistorische en literaire thema's.
ʻBreaking: De president van de Verenigde Staten is vermist.ʼ Met die woorden doet journalist J.B Collins van de New York Times de wereld verstijfd staan na een verwoestende aanslag door terroristen van ISIS in Amman, Jordanië. De leiders van Israël en van de Palestijnen zijn zwaargewond, de koning van Jordanië ligt op sterven en de vermiste Amerikaanse president is hoogstwaarschijnlijk ontvoerd. Terwijl de Amerikaanse overheid met een grondwettelijke crisis te maken krijgt en Jordanië vecht om zijn bestaan, moet
Collins alles doen wat in zijn macht ligt om de wereld van betrouwbare informatie te voorzien. Dan blijkt dat de FBI Collins ervan verdenkt de terroristische aanslag op de hoofdstad van Jordanië te hebben uitgelokt. En ISIS heeft nog steeds chemische wapens in bezit... Samen met de geheime dienst gaat Collins tot het uiterste om zijn naam te zuiveren en de president op te sporen, voordat de dreigingen van ISIS catastrofale werkelijkheid worden. • Een nieuw deel in de bloed-actuele J.B. Collins-serie • Een thriller die de
actualiteit van morgen huiveringwekkend dichtbij brengt • Hierna zullen nog drie stand alones in deze serie volgen • Kan mee met de thriller-acties in juni 2016 De media over Het derde doelwit: ʻRosenbergs schrijfstijl is feilloos. Het verhaal is nauwkeurig uitgewerkt en perfect getimed. Het heeft de liefhebbers van snelle actiethrillers meer dan genoeg te bieden, tot de laatste, schokkende woorden aan toe.ʼ - Publishers Weekly ʻOpnieuw heeft Rosenberg een dijk van een thriller geschreven. ... Rosenberg vermengt op een
realistische manier feiten met fictie en rekt de spanningsboog tot de laatste zin.ʼ - Reformatorisch Dagblad
Gonnie en Gijsje Gonnie en Gijsje zijn vriendjes. Dikke vriendjes. Overal waar Gonnie gaat, gaat Gijsje. Of toch niet? Gonnie en haar ganzenvriendjes Gijsje, Ollie, Eddie, Bo, Teun, Jasper en Jip beleven nog veel meer avonturen op de boerderij! De grappige verhaaltjes van Gonnie en vriendjes staan heel dicht bij de beleving van elke peuter. Hoe zou het bijvoorbeeld zijn om je laarsjes te delen? Of als je je vriendje niet meer kunt vinden met verstoppertje spelen? En wat doe je met vriendjes met een eigen willetje? Ook voor
ouders valt er veel te lachen met deze verhalen. Alle verhalen zijn voorgelezen door Georgina Verbaan. Op www.gonnieenvriendjes.nl vind je extra spelletjes en informatie.
De wereld en Nederland
100 Questions & Answers about Schizophrenia
Alle namen
Zero to one: creëer de toekomst
Cobblestones
Het verdriet en de rede
Rijk aan de rand van de wereld
Regents Exams and Answers: Algebra II Revised Edition
De Nederlandse slavenhandel 1500-1850
Gefingeerd dagboek van de veertienjarige dochter van een Engelse ridder in de middeleeuwen over haar leven.
Geschiedenis van de Westindische Compagnie (1621-1791).
In Edited byGeweld in de WestEdited by belichten Victor Enthoven, Henk den Heijer en Han Jordaan (eds.) en andere auteurs een aantal onbekende aspecten van het Nederlandse militaire optreden in het Atlantische gebied tussen 1600 en 1800.
Yoshitaka, die op het punt stond zijn vrouw te verlaten, sterft na het drinken van vergiftigde koffie. Zijn vrouw is een voor de hand liggende verdachte, maar zij was honderden kilometers verderop toen haar man werd vermoord. Terwijl rechercheur Utsumi probeert de gedachten en motieven van de vrouw te doorgronden, wordt ook de hulp ingeroepen van professor Galileo. Hij gaat op zoek naar wetenschappelijke bewijzen, maar komt moeilijk verder met deze
onmogelijke zaak. Lukt het hem de puzzel op te lossen en de levensechte, levensgevaarlijke moordenaar te vinden?
100 Questions & Answers About Schizophrenia: Painful MindsPainful MindsJones & Bartlett Learning
Al meer dan 10 jaar is Assad een mysterieuze, drijvende kracht binnen afdeling Q, maar een kettingreactie aan heftige gebeurtenissen brengt hem op de rand van de totale ineenstorting. Alleen Rose kan hem helpen bij de ontcijfering van de duistere demonen die door de berichtgeving van de Spaanse journalist Joan Aiguader over de tragische dood van een vluchteling tot leven worden gewekt. Met Assad in het centrum begint een zenuwslopend aftellen naar de
ultieme catastrofe in het hart van Europa, meedogenloos gedirigeerd door de Iraakse beul Ghaalib. Tegelijkertijd schudt afdeling Q op zijn grondvesten door de dood van een centrale collega en door een wanhopige poging om een compromisloze, moordzuchtige handeling van een in zichzelf gekeerde, gestoorde jongen te verijdelen. In de strijd om mensenlevens te redden en een einde te maken aan Assads traumatische dilemma's worden Carl Mørck en de rest van
afdeling Q het oog van de orkaan in geslingerd, waar niemand wordt ontzien om drastische beslissingen te nemen en met alle ter beschikking staande middelen in actie te komen. Jussi Adler-Olsen (1950) is dé ongekroonde koning van de Scandinavische misdaadliteratuur. De boeken uit zijn Serie Q worden over de hele wereld vertaald. Van de serie zijn in Nederland meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht. 'De kracht van Adler-Olsen is dat hij een stuwend
verhaal weet neer te zetten. Hij sleurt je door de pagina's.' HET PAROOL 'De beste in zijn genre. (...) Uitermate spannend.' NRC HANDELSBLAD 'De boeken van Adler-Olsen behoren tot het allerbeste wat de Deense misdaadthrillers deze jaren te bieden hebben.' JYLLANDS-POSTEN
essays
Practice Makes Perfect Algebra II
Publishers' Circular and Booksellers' Record
De meisjes van Ravensbruck
Geschiedenis van de WIC
De uitvinding der verrekijkers
Eene bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis
Blauwtje en geeltje / druk 13
een verhaal voor kinderen en andere mensen

De verovering van de zilvervloot door Piet Heyn is bij de meeste Nederlanders wel bekend. Maar veel verder gaat de kennis van de West-Indische Compagnie (WIC) meestal niet. Onterecht, zoals dit boek laat zien. Want de opkomst, bloei en ondergang van de WIC vormen een fascinerende episode in de Nederlandse geschiedenis. Vanaf de oprichting in 1621 bouwde de WIC voortvarend een imperium op, dat zich uitstrekte over Brazilië, de Caribische eilanden en delen van West-Afrika. Via een uitgebreid netwerk van
forten en factorijen bedreef deze Compagnie intensieve goederen- en slavenhandel. De Nederlanders gingen oorlogen tegen de Spanjaarden en Portugezen niet uit de weg. In Geschiedenis van de WIC kijkt historicus Henk den Heijer verder dan de wapenfeiten. Hij belicht uitvoerig de organisatie van de WIC in Nederland, evenals het beheer van de koloniën in Amerika en de handelsactiviteiten in Afrika. Uiteraard komen ook de tegenslagen aan bod, die uiteindelijk leidden tot de roemloze opheffing van de Compagnie in
1791. Geschiedenis van de WIC is een standaardwerk over het roerige bestaan van deze belangrijke handelsorganisatie. Samen met De geschiedenis van de VOC schetst dit boek een compleet beeld over het ontstaan van de Nederlandse koloniale geschiedenis.
Een uit blauw papier gescheurde kleurenvlek heeft veel vriendjes, maar zijn allerbeste vriend is Geeltje en samen zijn zij groen. Prentenboek met zeer basale illustraties van stukjes gekleurd papier, die het mengen van kleuren aanschouwelijk maakt. Vanaf ca. 4 jaar.
The Sunday Times-bestseller In Engeland al honderdduizenden keren gekocht en gelezen - nu in Nederland! Liefde, Dolly Alderton raakt er niet over uitgepraat. Wie wel, trouwens? Dolly weet alle liefdesperikelen waarin een vrouw verzeild kan raken op een aanstekelijke, komische en indringende manier te verwoorden. De lezer volgt haar van de middelbare school en de universiteit naar het werkende leven. Deelt in haar liefdevolle vriendschappen, haar worsteling met zichzelf, haar bijrol als vijfde wiel aan de
relatiewagen, haar rampzalige onenightstands en in de nieuwe inzichten die dit alles haar elk jaar opleveren. Tegelijkertijd laat het boek zien dat het verkennen van al die vormen van liefde ook hartverscheurend en vol tegenstrijdigheden kan zijn. In haar succesvolle debuut combineert Dolly Alderton persoonlijke verhalen, satirische observaties, lijstjes en recepten tot een wervelend geheel dat voor veel vrouwen herkenbaar zal zijn. Het weet de toon van elke nieuwe levensfase op een weergaloze manier te vangen, met een
nostalgische knipoog naar de jaren negentig. Voor fans van Bridget Jones en Ik ben Eleanor Oliphant. Dolly Alderton (1988) is een Britse journaliste die diverse prijzen won voor haar publicaties in onder meer The Sunday Times, The Telegraph, Marie Claire en Red. Van 2015 tot 2017 schreef ze columns over daten in The Sunday Times Style. Alles wat ik weet over de liefde is haar debuut. 'Een gevoelig en grappig relaas over opgroeien als millennial. Alderton concentreert zich op het intieme en het persoonlijke en
verweeft dat met scherpzinnige observaties over de hedendaagse vrouw.' THE OBSERVER 'Een briljant debuut.' THE DAILY TELEGRAPH 'Net wanneer je denkt dat het boek een bepaalde (fantastische) wending neemt, voert het je een kant op die nog veel grilliger, complexer en ontroerender is. Een genot. Kortom, een geheide klassieker.' SOPHIE DAHL
Ook Nederland heeft zich beziggehouden met de slavenhandel, een vorm van misdadig winstbejag die diepe sporen heeft achtergelaten in de cultuur van het Atlantische gebied, waartoe Suriname en de Antillen behoren. In De Nederlandse slavenhandel schetst de historicus Piet Emmer een genuanceerd, verhelderend beeld van deze blinde vlek in ons collectief verleden. Zijn inzichten zijn gebaseerd op de recentste resultaten van het lopende internationale onderzoek. Emmer geeft onschatbare informatie over de rol die
Nederland heeft gespeeld in de slavenhandel, een onderwerp dat nog steeds aanleiding geeft tot hooglopende discussies in de media. In een nieuw nawoord Slavenhandel en politieke correctheid geeft hij antwoord op de commentaren die zijn boek heeft uitgelokt. Hij zet het debat voort over de invloed van de slavenhandel op Afrika en de Nieuwe Wereld, en gaat dieper in op de morele kanten van het slavernijprobleem, de eis om herstelbetalingen en de betekenis van het slavernijmonument in Amsterdam, dat in juli 2002
werd onthuld.
Dàt nooit!
Het seksuele leven van Catherine M.
stad en samenleving in de Lage Landen (1100-1600)
Redding van een heilige
Alles wat ik weet over liefde
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immigratie en sociale verhoudingen in 17e-eeuws Amsterdam
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