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Abraham Kuyper 1888
Het Utopia experiment Robert Ludlum
2013-10-03 Robert Ludlum & Kyle
Mills, Het Utopia experiment Een
revolutie op het gebied van
oorlogvoering, maar is het wel
veilig? Dresner Industries
presenteert een revolutionair nieuw
product: de Merge. Een technologische
uitbreiding van de menselijke
waarneming die direct gekoppeld is
aan de hersenen. Kolonel Jon Smith
wordt gevraagd het militaire
potentieel te bepalen van het
apparaat en de bijbehorende
implantaten. Hij ontdekt dat de Merge
een nieuwe manier van oorlog voeren
mogelijk maakt. Een uitvinding die
niet in handen van Amerikas vijanden
mag komen. Maar is de Merge wel zon
zegen voor de mensheid als Dresner
beweert? En wat is het verband met
een bizarre slachting in Afghanistan?
Het is duidelijk dat Dresner iets
verbergt, maar wat? Jon Smith en
Randi Russell zijn vastbesloten om
met gevaar voor eigen leven de
waarheid te achterhalen die hun
tegenstanders tot elke prijs geheim
willen houden. Robert Ludlum brak op
zijn veertigste door met De Scarlatti
Erfenis en heeft inmiddels meer dan
vijfentwintig wereldwijde bestsellers
op zijn naam staan. Zijn serie rondom
Jason Bourne is succesvol verfilmd

In de voetsporen van de Boeddha /
druk 1 Thich Nhat Hanh 2008-10
Gedramatiseerde levensloop van
Boeddha aan de hand van belangrijke
historische brontekst uit het Pali,
Sanskriet en uit China.
Arts & Humanities Citation Index 1998
Begin met het waarom Simon Sinek
2012-03-08 Simon Sinek laat in ‘Begin
met het Waarom’ zien dat organisaties
en leiders die zich richten op het
Waarom van hun bedrijf succesvoller,
invloedrijker en innovatiever zijn.
Leiderschapsstijlen kunnen
verschillen, maar alle grote,
inspirerende leiders hebben één ding
met elkaar gemeen: ze weten
dondersgoed waaróm ze doen wat ze
doen. Toch sneeuwt bij veel bedrijven
het Waarom nogal eens onder in de
hectiek van de dag. ‘Begin met het
Waarom’ helpt je om het Waarom weer
centraal te stellen en zo beter en
authentieker leiding te geven en je
omgeving te inspireren. Met vele
voorbeelden uit de praktijk toont
Sinek aan dat het werkt. Dit boek is
gebaseerd op de ideeën uit zijn TEDXtalk over leiderschap, waarmee hij
wereldwijd de aandacht trok.
Eene Nederlandsch-Amerikaansche
stoomvaart- en spoorwegverbindingmaatschappij G. C. Daum 1870
Het werk van den Heiligen Geest
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met Matt Damon in de hoofdrol.
Rawls, Een theorie van
rechtvaardigheid 2006 Politieke en
wijsgerige beschouwing over
rechtvaardigheid: het hoofdwerk van
de Amerikaanse rechtsfilosoof
(1921-2002).
Spel, verbeeldende de historie van
Holland 1742
Mars Andy Weir 2014-05-22 Apollo 13
en Gravity meet Cast Away! Mark
Watney is een van de eerste
astronauten om voet op Mars te
zetten. Hij zal waarschijnlijk ook
een van de eersten zijn om er te
sterven Astronaut Mark Watney is
uitverkoren om als een van de eerste
mensen voet op Mars te zetten. Hij
zal waarschijnlijk ook een van de
eersten zijn om daar te sterven.
Nadat een zandstorm hem bijna fataal
wordt en de overige bemanning, die
ervan overtuigd is dat hij is
omgekomen, zich gedwongen ziet de
planeet te verlaten, bevindt Watney
zich miljoenen kilometers van de rest
van de mensheid verwijderd. Hij heeft
geen enkele mogelijkheid om een
signaal naar de aarde te versturen en
zelfs als dat wel mogelijk zou zijn,
zouden zijn voorraden opraken lang
voordat een reddingsmissie hem zou
kunnen bereiken. Bovendien krijgt hij
waarschijnlijk niet eens de kans om
te verhongeren. De dreiging van het
defecte materieel, de vijandige
omgeving op Mars of een simpele
menselijke fout, kunnen hem eerder
fataal worden. Maar Watney vertikt
het op te geven. Gedreven door zijn
inventiviteit, zijn technische kennis
en een hardnekkig weigeren om op te
geven probeert hij vastberaden het
ene obstakel na het andere te
overwinnen. Zal zijn vindingrijkheid
genoeg zijn om tegen beter weten in
te overleven? `Briljant, en uitermate
meeslepend. The Wall Street Journal
Zilvergaren Naomi Novik 2018-09-22
Zilvergaren is de nieuwe roman van
Ontworteld auteur Naomi Novik. Een
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sprookjesachtige hervertelling van de
klassieker Repelsteeltje. Miryem
stamt af van een lange lijn van
geldschieters... Helaas is haar vader
daar niet zo goed in. Hij heeft het
familiefortuin, waaronder de
bruidsschat van Miryems moeder, bijna
volledig uitgeleend. Bovendien heeft
haar vader er moeite mee om het geld
weer te innen, waardoor het gezin in
bittere armoede leeft. Miryem besluit
zelf de touwtjes in handen te nemen
en gaat op pad om het geld op te
halen dat de dorpelingen haar familie
verschuldigd zijn. Als haar
grootvader haar vervolgens een zak
met stuivers leent, brengt ze die
gevuld met zilvergeld terug, om het
in te wisselen voor gouden munten.
Maar haar talent om van zilver goud
te maken levert Miryem meer problemen
op dan haar lief is – zeker als ze te
maken krijgt met de kwaadaardige
wezens die rondspoken in het woud.
Hun koning heeft kennis genomen van
haar reputatie, en die reputatie wil
hij uitbuiten om redenen die Miryem
een raadsel zijn.
Nederlands Etymologisch Woordenboek
Jan De Vries 1987
De belydenisse van S. Avgvstyn
Aurelius Augustinus (S.) 1680
Music Criticisms, 1846-99 Eduard
Hanslick 1963
Kamasoetra / druk 3 Vatsyayana
2014-02-28 Vertaling van het
klassieke Indiase werk over liefde en
seksualiteit; met twee katernen
middeleeuwse miniaturen in kleur.
De herontdekking van het lichaam
Bregje Hofstede 2016-10-07 'Mijn
lichaam was iets dat mijn hoofd
ronddroeg, hinderlijk traag
overigens, en mijn pen vasthield, een
noodzakelijk kwaad.' In De
herontdekking van het lichaam gaat
Bregje Hofstede op zoek naar een
antwoord op de vraag waarom zij zich
vervreemd voelt van haar lichaam. Hoe
heeft de breuk tussen lichaam en
geest kunnen ontstaan? Hoe speelde
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die mee in de burn-out die ze op haar
vierentwintigste kreeg? Hoe kun je
schrijven met je lijf? Hofstede
vertelt hoe ze in een burn-out
terechtkwam en zich er langzaam aan
ontworstelde, en gaat op zoek naar de
filosofische en maatschappelijke
context van die ervaring. Het
resultaat is een doorleefd relaas
over de gezondheidsrage die niet over
welzijn gaat, maar over presteren;
over het filosofische ideaal van
zelfkennis en waarom dat zo zelden op
het lichaam werd toegepast; en wat er
gebeurt als je dat toch doet. Ook
vertelt Hofstede hoe haar tumultueuze
'herontdekking van het lichaam' haar
dagelijks schrijven heeft beïnvloed.
Ze onderzoekt wat het betekent om een
schrijvend lijf te zijn, en in
hoeverre het uitmaakt dat dat een
schrijvend vrouwenlichaam is. De
herontdekking van het lichaam is een
persoonlijke poging om lichaam en
geest weer te verzoenen, en draait om
de vraag: het lichaam als
hoofdpijndossier, kan dat ook anders?
Het Leven van Johannes Wouter
Blommesteyn Adriaan Loosjes (Pz.)
1816
Iedere stap is vrede / druk 8 Thich
Nhat Hanh 2014-11-04 Selectie uit
lezingen, publikaties en gesprekken
met de Vietnamees-boeddhistische
monnik en vredesactivist (1926- ).
Vrouw Holle Jacob Grimm 1992
Bewerking in prentenboekvorm van het
sprookje van Grimm, geïllustreerd met
pastelkleurige aquarellen. Voorlezen
vanaf ca. 5 jaar, zelf lezen vanaf
ca. 8 jaar.
Mens en wereld uit Naturalis historia
C. Plinius Secundus Maior 1980
Zelfcompassie Kristin Neff 2011-08-12
Compassie hebben met anderen, dat
lukt meestal wel. Maar compassie
hebben met jezelf is vaak een stuk
moeilijker. Dat ontdekte psychologe
en boeddhist Kristin Neff na haar
pogingen om los te komen van de
problematische relatie met haar
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vader. Steeds weer belandde ze bij
verkeerde mannen en in relaties die
haar niet gelukkig maakten, totdat ze
besefte dat ze pas liefde kon geven
als ze zichzelf liefhad.
Zelfcompassie gaat volgens Kristin
Neff om drie dingen: begrip voor
jezelf als je het moeilijk hebt,
acceptatie dat lijden onvermijdelijk
deel uitmaakt van het leven, en het
onder ogen zien van je eigen emoties,
zonder te oordelen.
Het dagelijks leven in de
middeleeuwen Eileen Power 1963
Oorspronkelijke titel: Medieval
people.
Een cluyte van playerwater 1838
De eerste stichtingen van het
gedragskapitalisme Andreas Herteux
2019-10-29 Een wereld van verandering
stelt een nieuwe variëteit van het
kapitalisme in staat om meer en meer
macht en invloed te verwerven. Door
de technologische ontwikkeling heeft
het kapitalisme steeds meer invloed
op het sociale, politieke,
economische en individuele leven
zonder dat de mechanismen ervan tot
nu toe duidelijk zijn vastgesteld.
Deze kloof sluit het model van
gedragskapitalisme, dat het model van
gedragskapitalisme, dat de
benaderende een structuur geeft die
een algemene discussie mogelijk moet
maken. Deze monografie bestaat uit
eerdere journalistieke en
wetenschappelijke publicaties en vult
deze aan met delen van de discussie.
De ideale redenaar Cicero 2014-11-05
Cicero s reputatie als onovertroffen
redenaar ontlokte aan Quintilianus de
uitspraak dat Cicero `niet de naam
van een man was, maar die van de
welsprekendheid zelf . Dat gold niet
alleen voor Cicero s redevoeringen
maar ook voor zijn geschriften. Zijn
boeken over retorica behoren nog
altijd tot de beste en de meest
invloedrijke op dit gebied. In De
ideale redenaar laat Cicero enkele
ontwikkelde Romeinen uit zijn tijd
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een levendige discussie houden over
de eisen die men aan een goed
redenaar mag stellen en over de
opleiding die hij moet volgen om de
idealen van de welsprekendheid zo
dicht mogelijk te benaderen. Hij legt
er de nadruk op dat beheersing van de
retorische technieken niet voldoende
is om goed te spreken, maar dat men
ook over algemene ontwikkeling en een
grondige kennis van zaken moet
beschikken. In speelse vorm komen
alle aspecten van het redenaarsvak
aan bod, vanaf de opbouw en de
invulling van het betoog tot en met
de voordracht en het beïnvloeden van
de toehoorders. Meer dan twintig
eeuwen na publicatie is De ideale
redenaar nog steeds een standaardwerk
voor iedereen die in het openbaar
moet spreken.
Het verschijnsel mens Pierre Teilhard
de Chardin 1958 Synthetische visie
van de Franse r.k. theoloog en
paleontoloog (1881-1955) die binnen
natuurwetenschappelijke grenzen het
ontstaan van de mens en zijn evolutie
tot volledige vergeestelijking
beschrijft.
Geestelyke en troostelyke brieven van
den geluk-zaligen Joannes Avila
Joannes Avila 1712
Het ares akkoord Robert Ludlum
2013-10-17 Robert Ludlum & Kyle
Mills, Het Ares akkoord Een Jon Smith
Thriller 1 team, 1 missie, 1 kans om
de wereld te redden. In Oeganda wordt
een Special Forces-team kansloos
verslagen door een groep boeren. Op
videobeelden is te zien dat zij
onnatuurlijk snel en sterk zijn,
ongevoelig lijken voor pijn en geen
angst kennen. Aan kolonel Jon Smith
van Covert One de taak het incident
te onderzoeken. Smith ontdekt al snel
dat de groep opzettelijk geïnfecteerd
is met een gemuteerde parasiet, een
nieuw biologisch wapen. Als de
directeur van de Iraanse geheime
dienst in Oeganda opduikt en wel heel
veel interesse in de
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levensbedreigende parasiet toont,
lopen Smith en zijn team een race
tegen de klok om de wereld van de
ondergang te redden...
Het leven liefhebben door acceptatie
Tara Brach 2013-12-11 Leer om niet
langer je eigen vijand te zijn en
iedere minuut voluit te leven! Veel
mensen kennen het gevoel tekort te
schieten maar al te goed. Er is niet
veel voor nodig horen hoe goed iemand
anders is, zelf bekritiseerd worden,
een woordenwisseling, een fout op het
werk om te denken dat we niet goed
genoeg zijn. Dit kan leiden tot
zelfveroordeling, relatieproblemen,
perfectionisme, eenzaamheid en
overwerk. Zelfaanvaarding is een
proces dat een leven lang duurt. In
Het leven liefhebben door acceptatie
beschrijft Tara Brach op een open en
eerlijke manier hoe zij haar weg
heeft gevonden. Via haar persoonlijke
verhaal en dat van haar cliënten en
leerlingen, geleide meditaties,
gedichten en citaten weet zij tot de
kern van het probleem door te
dringen. Want pas als je begrijpt hoe
het gevoel van onwaardigheid is
ontstaan, kun je verbinding maken met
je echte ik en jezelf leren
vertrouwen en omarmen. Tara Brach is
psychotherapeut en toonaangevend
lerares op het gebied van
mindfulness, emotionele genezing en
spiritueel ontwaken. Zij is oprichter
van de Insight Meditation Community
en geeft zeer drukbezochte workshops
in binnen- en buitenland.
www.tarabrach.com
The Country Gentleman 1922
The Compact Edition of the Oxford
English Dictionary: Complete Text
Reproduced Micrographically: P-Z,
Supplement and bibliography 1971
Micrographic reproduction of the 13
volume Oxford English dictionary
published in 1933.
XDA Developers' Android Hacker's
Toolkit Jason Tyler 2012-05-08 Make
your Android device truly your own
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Are you eager to make your Android
device your own but you're not sure
where to start? Then this is the book
for you. XDA is the world's most
popular resource for Android hacking
enthusiasts, and a huge community has
grown around customizing Android
devices with XDA. XDA's Android
Hacker's Toolkit gives you the tools
you need to customize your devices by
hacking or rooting the android
operating system. Providing a solid
understanding of the internal
workings of the Android operating
system, this book walks you through
the terminology and functions of the
android operating system from the
major nodes of the file system to
basic OS operations. As you learn the
fundamentals of Android hacking that
can be used regardless of any new
releases, you'll discover exciting
ways to take complete control over
your device. Teaches theory,
preparation and practice, and
understanding of the OS Explains the
distinction between ROMing and
theming Provides step-by-step
instructions for Droid, Xoom, Galaxy
Tab, LG Optimus, and more Identifies
the right tools for various jobs
Contains new models enabling you to
root and customize your phone Offers
incomparable information that has
been tried and tested by the amazing
XDA community of hackers, gadgeteers,
and technicians XDA's Android
Hacker's Toolkit is a simple, onestop resource on hacking techniques
for beginners.
De gouden gans Leonard Roggeveen
(Nederlands schrijver van
kinderboeken) 1937
De vier liefdes Clive Staples Lewis
1992 Overdenkingen over de aspecten
van de liefde in genegenheid,
vriendschap, eros en caritas.
Liefde en kapitaal Mary Gabriel
2012-05-25 Iedereen kent Karl Marx
als een van de invloedrijkste denkers
van de negentiende eeuw en als de man
rooting-guide-for-the-htc-dream-t-le-g1

wiens levenswerk Het kapitaal de
wereld zou veranderen. Liefde en
kapitaal onthult echter zijn
tumultueuze privéleven en schetst een
portret van een revolutionair, een
rokkenjager, een grappenmaker en
bovenal een gepassioneerd man - zowel
politiek als privé. Als arme student
viel Marx voor Jenny, de dochter van
een Pruisische baron, en zij en hun
kinderen zijn hem ondanks alle
tegenslagen en politieke obsessies
altijd trouw gebleven. Het gezin
zwierf in het kielzog van vader Karl
jarenlang door Europa in een tijdperk
van politieke spanningen, en naast
zijn werk als intellectueel ontpopte
Marx zich tot een beschermende vader
en liefhebbende echtgenoot. Door
gebruik te maken van nooit eerder
toegankelijke bronnen biedt Liefde en
kapitaal een intieme blik in de
beproevingen, de ellende en de
hartstochten van een man die, meer
dan elke andere denker, vormgaf aan
onze moderne opvattingen over werk,
geld en sociale relaties. Succesvol
biografe Mary Gabriel studeerde
journalistiek in Amerika en Parijs en
werkte daarna als redacteur bij
Reuters in Washington en Londen.
'Liefde en kapitaal is een
reusachtig, vaak aangrijpend boek.
Het geeft een vermakelijk en
evenwichtig portret van Karl Marx,
zijn kleurrijke milieu van ballingen,
freaks en revolutionairen, en van het
nauwelijks bekende gezin van Marx.
Gabriel geeft een levendig beeld van
een worstelende, maniakale bohemien
en intellectueel in de hoofdsteden
van middennegentiende-eeuws Europa.'
the new york times book review
'Gabriel geeft een magistrale
weergave van het leven van Karl Marx
en zijn vrouw. Met een vloeiende
stijl die haar uitgebreide onderzoek
niet verhult, biedt Gabriel ons de
menselijke familiekant van een man
die gewoonlijk gezien wordt als een
berekenende theoreticus.' publishers
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scherpschutter Jessica Kincaid. Paul
Janson neemt alleen nog klussen aan
waarvan hij weet dat ze bijdragen aan
een betere wereld. Wanneer
oliemagnaat Kingsman Helms Janson
vraagt om zijn door Somalische
piraten gegijzelde vrouw Allegra te
redden, kunnen Janson en Kincaid niet
weigeren. Maar piraten zijn nog wel
de minst dodelijke dreiging in de
gewelddadige chaos van olierijk OostAfrika... 'Snel en enorm vermakelijk.
Garrison biedt de lezer een verhaal
als een achtbaan.' Eric Van
Lustbader, co-auteur van de Jason
Bourne-serie 'Een ware Ludlum groot,
gespierd en vol verrassingen.'
Publishers Weekly
Ritueel vermoord J.D. Robb 2014-01-05
Kort verhaal van J.D. Robb Een
feestje in de gegoede kringen wordt
verstoord door een naakte, met bloed
besmeurde man, met het mes nog in
zijn hand, die ervan overtuigd is dat
hij een moord heeft gepleegd. Eve
Dallas wordt ingeschakeld om de
misdaad uit te pluizen, én de
misdadigers. Alles wijst op een
satanistisch ritueel, maar de
nuchtere Eve gelooft niet in het
aanbidden van de duivel.

weekly 'Gabriel stelt, terecht, dat
de sleutel tot het begrijpen van wat
Marx dreef niet alleen ligt in
inzicht in de grote stromingen van
zijn tijd, maar vooral in het begrip
van zijn chaotische privéleven en de
mensen die hij liefhad.' washington
independent review of books
Faust van Goethe Johann Wolfgang von
Goethe 1868
Poggiana Poggio Bracciolini 1720
Geldersche volks-Almanack ... 1895
Svenska sprakets lagar Johan Er
Rydquist 1850
De Janson optie Robert Ludlum
2014-06-04 In dit bloedstollende
derde en laatste deel van Robert
Ludlums superspannende Paul Jansonreeks raken Paul Janson en Jessica
Kincaid verstrikt in de gewelddadige
strijd om olie in Oost-Afrika. Robert
Ludlum & Paul Garrison De Janson
optie Een Paul Janson thriller 1
team, 1 missie, 1 kans om de wereld
te redden Ooit was Paul Janson geheim
agent en huurmoordenaar voor de
Amerikaanse overheid, tot hij genoeg
kreeg van het werk. Hij werkt nu
freelance als detective en schakelt
als het nodig is de hulp in van
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