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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.
Zoe Fleming is helemaal niet op zoek naar avontuur wanneer ze besluit
een advertentie te zetten. En ze zoekt ook geen man of minnaar of
vader voor haar zoontje. Ze zoekt gewoon een huurder, meer niet.
Waarom maakt haar fantasie dan overuren vanaf het moment waarop sexy
J. Cooper McKinnon zich als gegadigde bij haar meldt? Dit verhaal is
ook verkrijgbaar in een 2-in-1 bundel.
Hoover's Handbook of Emerging Companies provides companies
information.
Gaby Mortimer heeft een perfect leven: een mooie baan bij de tv, een
succesvolle man, een prachtige dochter en een groot huis in Londen.
Tot ze tijdens het hardlopen stuit op het lijk van een jonge vrouw en
alle zekerheden uit haar bestaan wegvallen. Gaby belandt in een
nachtmerrie. Onder je huid is de perfecte psychologische thriller voor
lezers van S.J. Watsons Voor ik ga slapen en liefhebbers van de boeken
van Nicci French. Durrant beschrijft met veel gevoel hoe de
hoofdpersoon verstrikt raakt in een psychologische achtbaan waaruit
geen ontsnappen lijkt, met een zeer sterke plottwist aan het einde.
De mythe van de staatsschuld van Stephanie Kelton is een wijs,
provocerend en kraakhelder geschreven manifest voor een nieuwe
economische orde In De mythe van de staatsschuld presenteert econoom
en hoogleraar Stephanie Kelton haar radicale nieuwe visie die ons
denken over een rechtvaardige en welvarende samenleving volledig op
zijn kop zal zetten. Modern monetary theory – kortweg MMT – stelt dat
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de overheid geen gezin met een huishoudboekje is, maar dat zij zonder
problemen grote schulden kan dragen. Grootse en noodzakelijke
transities op het gebied van onderwijs, infrastructuur, zorg en
klimaat vragen nu eenmaal om grootscheepse investeringen, en overheden
moeten het lef hiervoor tonen. Zoals Thomas Piketty ons denken over
economische ongelijkheid deed omslaan, zo doet Kelton dat op het
gebied van ons monetaire beleid: structurele begrotingstekorten zijn
geen probleem maar een oplossing! De mythe van de staatsschuld is een
wijs, provocerend en kraakhelder geschreven manifest voor een nieuwe
economische orde, voor iedereen die in deze onzekere economische
tijden op zoek is naar houvast. Speciaal voor de Nederlandse editie
van De mythe van de staatsschuld voegde Stephanie Kelton een nieuw
hoofdstuk toe. ‘De mythe van de staatsschuld heeft alles in zich om
een economische klassieker à la Milton Friedman of Thomas Piketty te
worden.’ – de Volkskrant ‘Kelton onderwerpt ons economische systeem
aan en kritisch kruisverhoor. En dat is van groot belang in de
postcovidwereld, omdat we ons denken over de economie zullen moeten
herzien.’ – The Guardian ‘Kelton presenteert ons het noodzakelijke
instrumentarium voor een voorspoedige toekomst voor ons allemaal. Lees
het boek – en breng Keltons lessen in praktijk.’ – Naomi Klein ‘Dit
boek zal van grote invloed zijn.’ – Financial Times ‘Een rockster
binnen haar vakgebied.’ – The Times
12 jaar slaaf
Onder je huid
Mij niet gezien
Tweetalig kinderboek
Diep water
Vergelding, Waarheidsvinding, Verzoening
Hoe trek je klanten aan in een wereld van AI, bots en automatisering
Zwemmen
Slaap lekker, kleine wolf - Sladce spi, malý vlku (Nederlands Tsjechisch)
Fijne Functietheorie
Mij niet gezien (Picture me Gone) is het nieuwe verhaal van Meg
Rosoff, die tien jaar geleden met Hoe ik nu leef (How I live now) de
wereld veroverde en vele prijzen in de wacht sleepte. In Mij niet
gezien gaat het over de 12-jarige Mila. Als geen ander voelt ze
mensen feilloos aan en kan ze situaties goed inschatten. Wanneer een
goede vriend van haar vader vermist wordt, denkt ze te kunnen helpen
door naar aanwijzingen te zoeken. Maar wanneer hij onvindbaar blijft,
begint ze hevig aan zichzelf te twijfelen. Heeft ze iets belangrijks
over het hoofd gezien? ‘Een verrassend gelaagd verhaal over
vriendschap.’ Thomas de Veen, NRC Handelsblad
Een ontroerend en hilarisch relaas van een kostschoolmeisje in een
rijk en bevoorrecht milieu. Lee Fiora is veertien als haar vader haar
voor de deur van de prestigieuze Ault-school afzet. Tot dat moment
kende Lee de kostschool alleen uit de brochure, met foto's van
jongens in sweaters en meisjes in geruite rokken die lacrosse spelen
op keurig gemaaide sportvelden. Gaandeweg ontdekt Lee hoe de wereld
van rijk en bevoorrecht Amerika eruitziet en raakt ze beurtelings
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aangetrokken en afgestoten door deze jongens en meisjes met hun eigen
codes en mores. Haar relaas omsluit de pijnlijke maar opwindende weg
naar volwassenheid. Prep is het humoristische, ontroerende, pijnlijk
herkenbare en vooral universele verhaal van een tiener die
vriendschap en waardering zoekt maar tegelijkertijd probeert haar
identiteit en onafhankelijkheid te bewaren.
Krijg inzicht in de verbazingwekkende kracht die enkele van de
succesvolste bedrijven van nu aan elkaar verbindt. Als je het hoofd
van een spin afhakt, gaat hij dood. Maar als je een arm van een
zeester afhakt, groeit er een nieuwe aan. De afgehakte arm kan zelfs
uitgroeien tot een nieuwe zeester. Wat is de verborgen kracht achter
het succes van Wikipedia, craigslist en Skype? Wat hebben eBay en
General Electric gemeen met vrouwenrechtenbewegingen en tegenstanders
van de slavernij? Door welke fundamentele keuze bewandelen General
Motors en Toyota volstrekt verschillende paden? Waarom was het winnen
van een zaak bij het hooggerechtshof de grootste fout die MGM kon
maken? Na een vijf jaar durend baanbrekend onderzoek komen Ori
Brafman en Rod A. Beckstrom met enkele onverwachte antwoorden,
aangrijpende verhalen en onwaarschijnlijke overeenkomsten. De zeester
en de spin betoogt dat organisaties uiteenvallen in twee categorieën:
de traditionele ‘spinnen’, die een strakke hiërarchie en topdownleiderschap hebben, en de revolutionaire ‘zeesterren’, die
vertrouwen op de kracht van samenwerken. De zeester en de spin
verklaart wat er precies gebeurt wanneer zeesterren spinnen aanpakken
(zoals de muziekindustrie versus Napster en Kazaa) en laat zien dat
gevestigde organisaties en instellingen, van IBM tot de regering van
de VS, hiervan leren en de zeesterprincipes inlijven om (weer)
succesvol te worden. De zeester en de spin is een zeldzaam boek dat
je kijk op de wereld zal doen veranderen.
'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek had gehoord. Voor
mij is het even belangrijk als het dagboek van Anne Frank.' - Steve
McQueen Solomon Northup, in 1808 als vrij man geboren in New York,
wordt in 1841 ontvoerd en in het Zuiden verkocht als slaaf. Twaalf
jaar lang werkt hij op plantages in Louisiana, vaak onder de meest
wrede omstandigheden, altijd in de hoop zijn vrijheid terug te
winnen. In 1853 komt Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar
verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen aangrijpende relaas van zijn
gevangenschap in een van de donkerste periodes uit de Amerikaanse
geschiedenis. Het boek slaat direct in als een bom en opent vele
Amerikanen de ogen voor de onmenselijkheid van het slavernijsysteem.
12 Years a Slave is verfilmd door de Britse filmmaker Steve McQueen
en werd geproduceerd door onder anderen Brad Pitt. De film won de
Golden Globe voor Beste Film en is genomineerd voor negen Oscars,
waaronder die voor Beste Film. Het boek verschijnt voor het eerst in
Nederlandse vertaling. Met een voorwoord van Steve McQueen en een
inleiding van Bianca Stigter
Vols. for 1959- include an annual Factbook issue.
Twaalf geuzeliedjes uit de Geusen Liedenboecxkens van 1588 en later
The Software Encyclopedia
De "Turkse" schilderijen van J. B. Vanmour en zijn school
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Lope de Vega Carpioos Gedwongen vriendt
BABADADA, Nederlands - Srbija (Latinski pisanje), beeldwoordenboek slikovni rečnik
NPN, National Petroleum News
National Petroleum News
Emotioneel bewustzijn
Convenience Store News
Een gelukkige vergissing
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.
Harkishan Ram Lal, medisch student in Ierland, neemt uit geldnood een zomerbaantje
als bouwvakker. Hier wordt hij door zijn racistische baas onterecht behandeld en
geslagen. Harkishan laat niet over zich heen lopen en verzint een gevaarlijk plan om
hem terug te pakken.
Sinds hun moeder door de bliksem werd getroffen, zijn de broers Barrett en Tyler in de
ban van tekenen van hogerhand. Barrett gelooft niet in God, maar nadat hij een visioen
heeft aanschouwd aan de nachtelijke hemel van New York begint hij te twijfelen aan zijn
afwijzing van het geloof, en zoekt hij zijn heil meer en meer in de kerk. Tyler, Barretts
oudere broer, die op het punt staat met zijn doodzieke geliefde Beth te trouwen, maakt
zijn eigen worsteling door: hij probeert het perfecte lied voor haar te schrijven, een lied
dat in woorden en melodie zijn eeuwige liefde voor haar uitdrukt, maar dat steeds net
buiten zijn bereik blijft. Beiden hebben vrede met Beths naderende einde, maar als er
onverwacht verbetering in haar situatie lijkt te komen, worden ze alle drie overvallen
door tegenstrijdige gevoelens van hoop, schuld en ontgoocheling. In De
sneeuwkoningin volgen we Barrett en Tyler, en de mensen die hen omringen, op hun
zoektocht naar zingeving. Michael Cunningham zit zijn personages dicht op de huid en
overrompelt de lezer met de intensiteit van zijn pen. Tegelijk brengt hij met deze roman
een eerbetoon aan de kracht van literatuur, van op papier opgeroepen werelden.
Michael Cunningham (1952) is een van de grote schrijvers van het moderne, westerse
levensgevoel. Hij werd beroemd met zijn bestsellers Bloedverwanten, Huis aan het
einde van de wereld, De uren, Stralende dagen en Bij het vallen van de avond. Voor De
uren ontving hij zowel de Pulitzer Prize als de pen/Faulkner Award. Hij woont in New
York. Over De uren: `Halverwege was ik sprakeloos van bewondering. Wat een
prachtige hommage. Niet alleen aan Virginia Woolf, maar aan de ziel van de literatuur.
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de Groene Amsterdammer Over Bij het vallen van de avond: `Bij het vallen van de avond
is onderhoudend, goed geobserveerd en getuigt van diep psychologisch inzicht. Het
Parool `Een dromerig-filosofische roman die getuigt van Cunninghams talent voor
melancholieke zinnen en scherpe psychologische portretten. NRC Handelsblad
Na een mislukte relatie heeft Autumn alleen maar hard gewerkt. Hoog tijd voor een
vakantie in het hotel van haar tante, dus. Helaas blijkt daar net een wat haar betreft
onwelkome gast te zijn ingetrokken: Lucas, de man die haar hart heeft gebroken! Dit
verhaal is ook verkrijgbaar in een 2-in-1 bundel.
In het leven van een Amerikaanse studente, die haar eigen identiteit aan het zoeken is,
spelen in verschillende perioden vier mensen een grote rol.
Er zijn geen slangen in Ierland
Vertrouwen in Burgers
Macbeth (Dutch Edition)
De sneeuwkoningin
Prep
De dochter van de imker
met de oorspronkelijke wijzen waarop ze in den spaanschen tijd gezongen werden
Het Nieuwe Testament van Onzen Heere Jesus Christus, vertaelt volgens de gemeyne
latynsche overzettinge... erdruckt
de verzameling van Cornelis Calkoen, Ambassadeur bij de Hoge Porte, 1725-1743
Casusboek neurologie

Voor Philomena Ash is zwemmen meer dan techniek en ademhalen:
het is een eerste levensbehoefte. Opgegroeid in een getroebleerd
gezin moeder met fobieën, vader jong overleden, zus ongeneeslijk
ziek vindt zij in baantjes trekken een mogelijkheid om haar
verdriet en woedende razernij om te zetten in schoonheid, gratie
en concentratie. Zwemmen is het verhaal van Philomena s
glorietocht, die begint in het lokale zwembad en die na een
loodzwaar professioneel coachingstraject uiteindelijk leidt tot
het winnen van een gouden Olympische medaille. Het is het
verhaal van een meisje dat haar leven eigenhandig inhoud geeft
met het enige talent dat ze heeft. Een meisje dat in haar
eenzame verdriet over haar familie zuivere geesteskracht vindt
en de spectaculaire magie van haar lichaam leert gebruiken.
Gracieus, rauw, hilarisch en met grote precisie geschreven: het
meest besproken internationale debuut van de laatste tijd.
BABADADA dictionaries are visual language education: Simple
learning takes center stage. In a BABADADA dictionary images and
language merge into a unit that is easy to learn and remember.
Each book contains over 1000 colored illustrations. The goal is
to learn the basics of a language much faster and with more fun
than possible with a complicated text dictionary. This book is
based on the very successful online picture dictionary
BABADADA.COM, which offers easy language entry for countless
language combinations - Used by thousands of people and approved
by well-known institutions. The languages used in this book are
also called as follows: Niederländisch, néerlandais, holandés,
olandese, holandês, holenderski and serbisch, serbe, serbio,
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serbo, sérvio, serbski
Een muis spoelt aan op een onbewoond eiland en moet al zijn
talent gebruiken om in leven te blijven.
De wijnen van het huis Giambelli, met als thuisbasis een
prachtige villa in Californië en een nevenvestiging in Italië,
zijn al drie generaties lang wereldberoemd. En Sophia, de trots
van haar familie, verstaat haar vak. Dan kondigt grootmoeder
Tereza, de mater familias, aan dat het bedrijf gaat fuseren met
de wijngaard van de MacMillans. Sophia wacht een andere taak. Op
zichzelf heeft Sophia daar niet zoveel bezwaar tegen, ware het
niet dat ze nu is gedwongen nauw samen te werken met Tyler
MacMillan. Sohia moet hem de kneepjes van haar vak bijbrengen,
Ty wordt op zijn beurt geacht Sophia bij te brengen waar het bij
wijn echt over gaat: alleen druiven van de beste kwaliteit, op
het juiste moment en de juiste manier geoogst, leveren de
topkwaliteit waar beide huizen befaamd om zijn. Hoewel Sophia
zich meteen sterk tot Ty aangetrokken voelt, beschouwt ze hem
tegelijk als haar grootste rivaal. Als onverwacht door sabotage
de reputatie van het familiebedrijf teloor dreigt te gaan,
verandert er nog meer in het leven van Sophia. Vanaf dat moment
gaat het er niet meer om wie de baas is, maar wie overleeft.
1937. De jonge Grace Hamblin trouwt met haar jeugdliefde
Freddie, maar intussen koestert ze heimelijk een vurige liefde
voor een knappe aristocraat van wie ze weet dat hij nooit van
haar zal zijn. Als Freddie acht jaar later uit de oorlog
terugkeert als een gebroken man die bovendien een groot geheim
met zich meedraagt, loopt het huwelijk stuk. 1973. Trixie
Valentine is verliefd op Jasper, zanger van een Britse rockband
die de zomer doorbrengt op het kleine eilandje bij de kust van
Cape Cod waar Trixie is opgegroeid. Gefrustreerd door haar
beschermde, geïsoleerde jeugd vat Trixie het plan op er na de
zomer vandoor te gaan met haar geliefde. Ze wil niet zo worden
als haar moeder Grace, die sinds ze haar man Freddie heeft
verlaten tuiniert voor de rijkere eilandbewoners. Ze snapt niets
van haar moeders obsessie met bijen en verlangt naar een groots
en meeslepend leven. Tot ze erachter komt dat de zwijgzame Grace
een pijnlijk verleden met zich meedraagt...
Bygedichten op Otto Vaenius Zinnebeelden, uit Q. Horatius
Flaccus
Protestantsch antwoord op den brief van Paus Pius IX aan alle
Protestanten, met een woord aan den Paus vooraf
De zeester en de spin
What Sells for what (in Every Category!)
Customers the day after tomorrow
Op weg naar een nieuwe economie
Macmillan Directory of Leading Private Companies
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The EBay Price Guide
Abels eiland
The Market Study of Retail Technology
We belanden stilaan in de derde fase van digitalisering: de fase van verregaande
automatisering en artificiële intelligentie. Die verschuiving zal de relatie tussen
bedrijven en klanten radicaal veranderen. Willen bedrijven klantgericht blijven, dan
moeten ze op zoek naar aangepaste klantenstrategieën.Dit boek gidst je door de
nieuwste fase van digitalisering en reikt je de mindset aan om in de 'Day After
Tomorrow' je bedrijf te blijven optimaliseren. Alleen zo slaag je erin de meest briljante
digitale ontwikkelingen met de meest unieke menselijke skills te verenigen.
Grace vertrekt met haar man Pete naar het Chinese schiereiland Macau. Pete gaat op
in zijn nieuwe werk en Grace voelt zich alleen. Haar droom om een gezin te stichten zal
niet in vervulling gaan. Ze besluit iets gedurfds te doen en opent Café Lillian. Spoedig
wordt Grace de spil in een netwerk van vrienden die allemaal enthousiast zijn over haar
heerlijke zelfgebakken macarons. Op een dag belandt haar ooit zo hartstochtelijke
huwelijk op een dieptepunt en lang verborgen geheimen uit het verleden steken
opnieuw de kop op.
Dertig kleurplaten gevuld met niets anders dan luchtballonnen en enkele Zeppelins.
Perfect voor iedereen die van luchtballonnen houdt. Levendige kleuren, geweldige
illustraties en verbeelding zijn alles wat je nodig hebt om je te ontspannen! Elke
kleurplaat is gedrukt op een afzonderlijke 21,6 x 27,9 cm pagina, zodat je je geen
zorgen moet maken over vlekken.
Liefdevol geïllustreerd bedverhaal in twee talen (Nederlands en Tsjechisch) met online
audioboek in het Nederlands en printbare kleurplaten.
Provides lists of selling prices of items found on eBay in such categories as antiques,
boats, books, cameras, coins, collectibles, dolls, DVDs, real estate, stamps, tickets, and
video games.
De mythe van de staatsschuld
Hoover's Handbook of Emerging Companies 2006
De villa
De blinddoek
Luchtballonnen Kleurboek Voor Volwassenen
De kleur van thee
Dutch - Serbian (latin characters), visual dictionary
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