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Het rechtsleven bij de Minangkabausche Maleiërs
Als ik van je hield, zou ik je dit vertellen
In een Canadees dorp groeit een Siamese tweeling op die met hun hoofd aan elkaar vergroeid is.

Verloren bagage
Wanneer een vermaard klinisch psycholoog hoofd wordt van een school voor moeilijk opvoedbare jongeren in New Hampshire,
probeert men hem daar op alle mogelijke manieren weg te pesten.

Rond middernacht
Prinses Catherine van Altaria laat zich niet zomaar verleiden door een man. Ze noemen haar niet voor niets de IJsprinses. Zelfs de
razend knappe sjeik Kaj al bin Russard maakt geen schijn van kans. Maar 'nee' is een woord dat deze sjeik niet graag te horen krijgt. En
dan begaat ze ook nog een grote fout: ze kust hem

2e Triënnale voor vormgeving in Vlaanderen
Catalogus bij de overzichtstentoonstelling van werk van de Nederlandse schilder (1632-1675).

De Vaticaanse moorden
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.

Meedogenloos
De vroege jaren zestig. De ruimtevaartwedloop zorgt voor veel opwinding en optimisme, maar de dreiging van de Koude Oorlog is
permanent voelbaar. Het gezin McCarthy heeft zich net gevestigd op een rustige luchtmachtbasis in Ontario. De achtjarige Madeleine
weet niet dat haar vader Jack algauw verstrikt raakt in een web van geheimen. Zijzelf durft niet te praten over wat er in het nablijfklasje
gebeurt. Wanneer een schoolvriendinnetje van Madeleine dood in de bossen wordt gevonden, raakt het leven van de McCarthy's
voorgoed ontwricht en leert Madeleine de dubbelzinnigheid van de menselijke moraal kennen - een les die ze pas begint te begrijpen
wanneer ze twintig jaar later haar zoektocht naar de waarheid, en de moordenaar voortzet. De kraaien zullen het zeggen is een
aangrijpende pageturner over de gevolgen die geheimen hebben voor het eigen leven en dat van een ander.

De dood in de ogen
Cristòfol, Christof, Christophe en Christopher zijn halfbroers, zoons van dezelfde vader en vier verschillende moeders. Ze wonen
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respectievelijk in Barcelona, Frankfurt, Parijs en Londen. Ze hebben nooit van elkaars bestaan geweten. Hun vader, Gabriel, heeft hen
in de steek gelaten toen ze nog klein waren. Op de dag dat hij vermist wordt verklaard, komt het geheim aan het licht. De broers spreken
af elkaar in Barcelona te ontmoeten. Twintig jaar lang hebben ze niets van hun vader gehoord, ze kunnen zich hem nauwelijks
herinneren. Toch besluiten ze hem te gaan zoeken, in de hoop antwoord te krijgen op hun vragen. Waarom is hij nooit meer
teruggekeerd? Waarom hebben ze allemaal dezelfde naam? Leeft hij nog? Stap voor stap reconstrueren de christoffels het leven van hun
vader: zijn kindertijd in een weeshuis, zijn jaren in een pension, en vooral de ritten die hij als vrachtwagenchauffeur door heel Europa
maakte met zijn twee onvergetelijke collegas, de kleurrijke Bundó en Petroli. Verloren bagage verhaalt van de verstrengelde
lotsbestemmingen van de leden van een ongewone familie. Het is grappig, met vaart geschreven en neemt de lezer vanaf de eerste
pagina mee op een verrassende reis door Europa..

Rijk worden voor dummies / druk 1
Willy’s vader is een van de vele vermisten die de oorlog in Vietnam heeft opgeleverd. Sinds 1970, het jaar waarin zijn vliegtuig vlak bij
de grens met Noord-Vietnam boven Laos is neergehaald, heeft niemand meer iets gehoord of gezien van ‘Wild Bill’ Maitland. Dood?
Willy heeft het nooit kunnen accepteren, en nu haar moeder stervende is, besluit ze een laatste poging te wagen. In Vietnam komt ze
aanvankelijk geen millimeter verder. Niet alleen ontsnapt ze ternauwernood aan een aanslag, de autoriteiten werken haar aan alle
kanten tegen. Pas wanneer ze in aanraking komt met Guy Barnard, een ex-militair met een onduidelijk verleden maar waardevolle
connecties, komt er een beetje schot in de zaak. Een zaak waarin een dode meer of minder niet blijkt te tellen

Kind in het water
Vaticaan, waar een bankschandaal een strijd heeft ontketend onder de kardinalen. Een zeer verdienstelijk boek sterk genoeg om uit te
kijken naar de volgende delen. **** Thrillergids Vrij Nederland Mooi opgebouwde, spannende sfeervolle thriller, met de jonge Nic
Costa als veelbelovende sympathieke nieuwe held - NBD

IT voor managers
niet alleen een aanknopingspunt behoeft waar het richten van op zichzelf niet geïndiceerde ond- betreft de aanwezigheid van ziekte of
gebrek (de zoekingen of behandelingen ter voorkoming van indicatie), maar tevens moet worden gedragen het verwijt van nalatigheid –
is er een uitin- door de wens van de patiënt om voorwerp te wor- vorm van. Maar ook een statusvoering, die niet den van medische
bemoeienis. Op deze wijze primair is gericht op de continuïteit en de k- wordt legitiem medisch handelen afgebakend liteit van de
behandeling van de patiënt, maar op van onrechtmatige of zelfs strafbare interventies het vastleggen van bewijsposities. Daarnaast die
een ongeoorloofde schending van de inte- heeft zich bij sommige beroepsbeoefenaren een griteit van het lichaam van de patiënt
opleveren. moeilijker te concretiseren attitude ontwikkeld waar het betreft een soort permanente alertheid Een dergelijke benadering
heeft als keerzijde dat voor denkbare juridische consequenties van - het problematisch wordt hoe medisch handelen disch handelen. kan
worden gelegitimeerd als de patiënt niet zelf de wens daartoe kenbaar kan maken. Met het oog op deze patiënten dient het uitgangspunt
dan ook 1. 1. 2 Toename te worden genuanceerd: indien een patiënt naar heersend medisch inzicht voor behandeling in Al met al lijkt er
geen twijfel over mogelijk dat aanmerking komt (de indicatiestelling), maar in de laatste decennia sprake is van een toename niet in
staat is zijn wensen dienaangaande ken- aan regelgeving.

Verleidelijke sjeik
Het levensverhaal van de Franse beeldhouwster (1864-1943), leerlinge en minnares van de beroemde beeldhouwer Auguste Rodin.

Gids voor geneeskrachtige planten
Kennedy s brein
Over de serie Essential Skills for ManagersElke uitgave in deze reeks is bestemd voor iedereen die een managementfunctie heeft in een
organisatie, zowel overheid als bedrijfsleven, zowel in de lijnorganisatie, als in een project.Iedere uitgave gaat in op een afgerond
onderwerp en biedt een overzicht van alle zaken en ontwikkelingen die van belang zijn voor een manager:welke regelgeving,
standaarden, organisaties, hulpmiddelen zijn van belang en zijn eenvoudig toepasbaar?hoe kan ik dit in de praktijk toepassen, c.q.
welke praktische hulpmiddelen staan ter beschikking?praktische hulpmiddelen, zoals overzichtschema s, checklists, tips en trucs,
enz.wat kan ik zelf doen en voor welke zaken moet ik op zoek naar hulp van een specialist?Over dit boek Dit boek geeft een overzicht
van de belangrijkste ontwikkelingen binnen de IT. Het is geschreven voor managers en verder iedereen die zelf geen IT er is, maar wel
meer van IT-zaken wil begrijpen. IT is vaak een ondoordringbare wereld, vol Engelse en vaak nodeloos ingewikkelde termen, een
domein waar alleen ingewijden de weg lijken te weten. Dat is jammer, want IT is voor velen te belangrijk geworden om uitsluitend aan
IT ers over te laten. IT heeft zich ontwikkeld tot een vast onderdeel van vrijwel alle aspecten van het menselijk handelen, zowel in het
privéleven als op het werk. De IT biedt steeds meer mogelijkheden en we benutten die ook privé volop. Tegelijkertijd ervaren mensen in
de praktijk van hun werk de IT ook vaak als een blok aan het been. Vaker dan hen lief is, krijgen ze te horen dat iets niet mag of kan
vanwege de IT. Dat frustreert, vooral omdat mensen te weinig grip op het IT- beleid kunnen krijgen. Kortom, IT bepaalt steeds meer
facetten van ons dagelijks leven, vooral op het gebied van communicatie en informatiemogelijkheden. Daarom is het nodig om toch iets
meer te snappen van al die IT-termen en -begrippen, ook als niet-IT er. Dit boek helpt daarbij.
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Het dertiende ongeluk
Het nieuwe gezag in het verpauperde industriestadje North Bath is politiechef Douglas Raymer. Doug heeft het niet makkelijk: vlak voor
zijn pensioen verongelukt zijn vrouw die op het punt stond om met haar geheime minnaar te verdwijnen. Hij is vastbesloten die minnaar
te vinden, maar met grafschennis, ontsnapte slangen, brand en tegenwerking komt hij nauwelijks toe aan zijn missie. De laatste dagen
van zijn carrière worden een slopende achtbaan die hem doen twijfelen of stoppen met werken wel zo verstandig is. Sully, de
onaangepaste held uit Niemands gek, hoeft niet meer te werken, en heeft inmiddels zware hartproblemen. Koppig weigert hij
behandeling terwijl hij zijn klachten voor zijn geliefden probeert te verbergen. Wie is hier nou de gek? Russo laat op tragikomische
wijze zien wat er in de onderbuik van de maatschappij gebeurt en waar al die stemmen voor populistische leiders als Donald Trump
vandaan komen.

De kraaien zullen het zeggen
Een droom voor drie
Een Argentijn raakt zozeer in de ban van een 13-jarig meisje dat hij zichzelf niet meer meester is.

Transform Magazine
Anamnese En Lichamelijk Onderzoek
Mitch Dempsey heeft zichzelf nooit als held gezien - niet zoals de hoofdpersoon in de stripboeken die hij maakt, in ieder geval. Maar
wanneer hij zijn nieuwe bovenbuurvrouw Hester ontmoet, wil hij niets liever dan de held in haar verhaal zijn! Hester heeft echter al een
man in haar leven: haar zoontje, de negenjarige Radley - die buiten zinnen van vreugde is als hij ontdekt dat Mitch de tekenaar van zijn
favoriete stripheld is. Hester zelf geeft zich veel minder makkelijk gewonnen. Tot Mitch op een dag voor haar deur staat met een wel
heel bijzonder cadeau

Sjostakovitsj
De brandende maan
De starrekunde
Al meer dan tien jaar wordt Darian West onafgebroken gestalkt. Iedere man die ook maar in haar buurt komt, bekoopt dat met de dood.
Omwille van de veiligheid van haar familie praat ze er met niemand over, en het gevolg is dat ze een volkomen geïsoleerd bestaan leidt,
vervuld van angst. Richard Berkley is ervan overtuigd dat Darian zijn broer heeft vermoord, zeker als hij ontdekt dat er nog een man in
haar leven op verdachte wijze is omgekomen. En dus wil hij wraak en zweert hij dat hij deze zwarte weduwe achter de tralies zal laten
verdwijnen. Wanneer hij Darian op het spoor is gekomen en haar ontmoet, slaat de twijfel echter toe. Wie is deze mooie, bijna
schuchtere vrouw? Is zij tot moord in staat? Hij is vastbesloten achter de waarheid te komen, terwijl Darian wanhopig probeert hem op
afstand te houden. En de stalker wacht af

Alberto Giacometti
Lucy is al een half jaar weg bij haar man. De charmante Artie bleek er een hele rits vriendinnen op na te houden. Wanneer Lucy van
haar moeder hoort dat hij ernstig ziek is keert ze terug naar huis. Maar Lucy is niet in staat Artie te vergeven. In een vlaag van woede
belt ze alle vrouwen die in zijn adresboekje staan. Ze had absoluut niet verwacht dat Arties liefjes stuk voor stuk komen opdagen om
afscheid te nemen. De zwerm dames, in allerlei soorten en maten, delen elkaars geheimen, lachen en huilen samen. Maar Lucy weet één
ding zeker de grootste verrassing moet nog komen!

Plaza Granada / druk 1
Mike Wingate heeft een harde jeugd gehad. Hij werd op vierjarige leeftijd in een speeltuin achtergelaten en groeide op in een
pleeggezin. Niemand kwam hem ophalen en hij heeft maar een paar herinneringen aan zijn eigen ouders. Nu, als volwassene, heeft Mike
eindelijk het leven dat hij altijd al had willen hebben. Hij is gelukkig getrouwd, heeft een lief dochtertje en is eigenaar van een
bouwbedrijf dat net bezig is met het afronden van een belangrijk milieuvriendelijk bouwproject. Dan wordt Mike op een feestje bedreigd
en wanneer hij de politie om hulp vraagt, is deze meer geïnteresseerd in zijn onduidelijke verleden. Om zichzelf en zijn gezin te
beschermen, ziet Mike zich genoodzaakt de enige echte vriend in te schakelen die hij ooit heeft gehad: Shep. Mike en Shep zaten in
hetzelfde pleeggezin, maar waar Shep het criminele pad opging kon Mike studeren en de criminaliteit achter zich laten. Nu moeten ze
samen proberen Mikes gezin te beschermen tegen een mysterieuze vijand.
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Daily Graphic
Handleiding voor het onderzoek van patiënten die op een afdeling voor inwendige geneeskunde worden opgenomen of naar een
polikliniek worden verwezen.

Document Imaging Report
Temidden van jeugdige rijkeluisszoontjes op een internationale Rooms-Katholieke jongenskostschool in de buurt van Parijs verschijnt
de "Vrouw" in de gedaante van Fermina Marquéz, een mooi jong meisje uit Colombia, waarop zich het eerste liefdesverlangen van deze
jongens concentreert.

Camille Claudel, een vrouw / druk 9
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.

Vertrouwen in Burgers
Born in 1934, Dutch conceptual artist Marinus Boezem is considered responsible for changing the direction of the visual arts in the
Sixties. Over the course of four decades Boezem's ouvre has developed from groundbreaking concepts through sculpture, installation
pieces and site-specific commissioned works. This illustrated catalogue raisonne brings together Boezem's complete work, in
chronological order and accompanied by an informative text.

Vergelding, Waarheidsvinding, Verzoening
Rosa's oorlog
Archeologe Louise Cantor treft haar zoon Henrik dood aan. Volgens de politie is het zelfmoord, maar Louise weet zeker dat Henrik
nooit de hand aan zichzelf zou slaan. Ze gaat op onderzoek uit en volgt een spoor dat via Spanje naar Mozambique voert. Henrik bleek
verwikkeld in een heftige strijd tegen aids en de meedogenloze, op winst beluste medische industrie. Een slangenkuil, die ook voor
Louise gevaarlijk zou kunnen zijn.

De damesparade
Kenelm Chillingly
Fermina Márquez
Ilios, Het verhaal van de Trojaanse oorlog en Odysseus, een man van verhalen: Dros' veelgeprezen Homerosbewerkingen, nu samen in
één band. Mét de prachtige illustraties van Harrie Geelen. Ilios gaat over het tienjarige beleg van Troje. De Grieken proberen de
geschaakte Helena terug te halen. Maar het is vooral het verhaal van de schitterende list die Odysseus verzint om in een houten paard
Griekse manschappen Troje binnen te smokkelen. Het leidde tot de val van Troje en tot eeuwige roem voor Odysseus. Odysseus is het
verhaal over de geslepen koning van het eiland Ithaka, die zijn vrouw en zoontje achterliet om met de andere Griekse vorsten de stad
Troje te belegeren. In de twintig jaar dat hij weg was ontstonden er veel verhalen over hem, en beleefde hij zelf veel om over te
vertellen.

Johannes Vermeer
Rusland 1854. De Krimoorlog sleept zich voort. Geïnspireerd door Florence Nightingale vertrekt de avontuurlijke Rosa Barr naar het
slagveld om zich in te zetten voor de eindeloze stroom slachtoffers. Voor haar nicht in het rustige Londen, de naïeve Mariella, speelt de
oorlog zich vooral op papier af. Ze knipt oorlogsberichten uit de kranten en krijgt brieven van haar verloofde, de beroemde arts Henry
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Thewell, die als vrijwilliger achter de vuurlinies werkt. Ook van Rosa krijgt ze gepassioneerde en gedetailleerde brieven die de
gruwelen van de oorlog pas écht dichtbij brengen. Wanneer Henry ziek wordt en naar Italië wordt overgebracht om te herstellen,
besluit Mariella in een opwelling hem te bezoeken. Ondertussen droogt de stroom brieven van Rosa op en lijkt ze van de aardbodem
verdwenen. Mariella laat haar verloofde achter en vertrekt naar het hart van de oorlog, op zoek naar Rosa. Langzaam ontvouwt zich
een werkelijkheid die er heel anders uitziet dan ze altijd heeft gedacht en ontdekt ze in zichzelf een kracht die ze niet voor mogelijk had
gehouden. '

Ilios en Odysseus
Detective Lindsay Boxer uit San Francisco gaat helemaal op in haar nieuwe leven als moeder. Haar man is geweldig, en ze heeft de
beste vrienden, met wie ze kan praten over alle onderwerpen, van seks tot moord. Maar dan stuurt de FBI haar een foto van een
moordenaar uit haar verleden. Op de foto staat een prachtige vrouw bij een stoplicht, maar Lindsay herkent achter de verleidelijke blik
een psychopaat: Mackie Morales, de gestoordste en gevaarlijkste geest waar ze ooit mee te maken heeft gehad. En Mackie is op jacht
naar de leden van de Womens Murder Club James Patterson (1947) is de succesvolste hedendaagse thrillerauteur ter wereld. Van zijn
boeken zijn meer dan 240 miljoen exemplaren verkocht. Hij schreef de populaire thrillerreeksen: Alex Cross en The Womens Murder
Club. James Patterson woont en werkt in Florida.

Jij bent de volgende
Boezem
Tom Meron is een gelukkig getrouwde vader van twee kinderen die een kalm leventje leidt en nog nooit in de problemen is geweest.
Maar op een rustige zaterdagmiddag ontvangt hij een telefoontje dat zijn leven voorgoed zal veranderen: zijn vriend Jack Calley, een
succesvolle advocaat, schreeuwt om hulp. En dan hoort Tom door de telefoon hoe Jack wordt vermoord. Zijn laatste woorden, gericht
aan de moordenaar, zijn het adres waar Tom met zijn gezin woont. Verward en doodsbang ontvlucht Tom het huis. Dan blijkt dat zijn
vrouw wordt vermist, er een lijk in haar kantoor is gevonden en de politie de jacht op hem heeft geopend. En terwijl Jacks moordenaar
hem op de hielen zit, heeft Tom geen flauw idee wat er allemaal aan de hand is

De zusjes / druk 1
Als ik van je hield, zou ik je dit vertellen is een wondermooi debuut dat de kracht van het korte verhaal bewijst. Als lezer stap je in tien
verhalen, en kruip je in de huid van Blacks uiteenlopende personages. Je gaat als vader met je studerende dochter mee om haar eerste
blindengeleidehond uit te zoeken. Je gaat als oudere vrouw op reis met je wat achtergebleven tweelingbroer. Je hebt niet lang meer te
leven, maar dat weet je jonge, egocentrische buurman niet. Je kunt niet met en niet zonder die ander, je moet afscheid nemen en
verdragen wat je overkomt. Als ik van je hield, zou ik je dit vertellen is een tocht door tien levens, tien ervaringen die de wereld even een
andere kleur geven en die je nieuwsgierig maken naar méér. Robin Black heeft al diverse verhalen gepubliceerd en is bezig aan een
roman. Haar werk wordt vergeleken met dat van Alice Munroe, de winnaar van de Man Booker International Prize 2009. Black geeft
les in fictie schrijven aan een universiteit in Philadelphia. Als ik van je hield verschijnt o.a. in Duitsland, Frankrijk, Italië en Australië.
Tip: volg haar blog via www.robinblack.net

Allemans gek
Praktische adviezen voor het vergaren en beheren van vermogen.

Gezondheidsrecht
Biografie van de Russische componist (1906-1975).
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