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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.
Boomerang Michael Lewis 2012-03-08 Lewis wil de ziel blootleggen van de financiële crisis en gaat op reis. Hij spreekt met IJslandse vissers die naïef en zonder opleiding bankier werden (en nu weer visser zijn); hij praat met de Griekse premier over de onuitroeibare neiging om te frauderen en te sjoemelen; en hij leert in Ierland waarom
de doorgaans pessimistische Ieren vanaf 2000 enthousiast huizen gingen bouwen zonder zich af te vragen wie die huizen moest gaan kopen. Terug in Amerika beschrijft hij een hilarische en surreële fietstocht met Arnold Schwarzenegger, die in hoog tempo over zijn schouder uitlegt waarom hij de staat Californië met zo'n grote schuld
moest achterlaten. Net als Geert Mak maakt Lewis in persoonlijke verhalen de grote lijnen van de (recente) geschiedenis zichtbaar.
1984 George Orwell 2013-05-16 Nieuwspraak, Big Brother, het vocabulaire uit 1984 is in onze taal opgenomen en een eigen leven gaan leiden. De roman van George Orwell uit 1949 over de strijd van Winston Smith, ambtenaar op het ministerie van Waarheid, tegen de alles doordringende Partij, en zijn gedoemde liefde voor Julia heeft
niets van zijn literarie zeggingskracht verloren. In Orwells steeds weer herdrukte anti-utopie verkeert de wereld in de wurggreep van een systeem dat is gegrondvest op de verbreiding van angst, haat en wreedheid, en dat iedere vorm van persoonlijke vrijheid en indiviualiteit uitsluit. 1984 is onverminderd geldig als benauwend nauwkeurig
blauwdruk van elk dictatoriaal regime.
Hart der duisternis Joseph Conrad 2015-07-01 Vanaf het vallen van de avond tot in het holst van de nacht vertelt Marlow zijn scheepskameraden het beklemmende verhaal van zijn tocht over de rivier de Kongo. In opdracht van een Belgische handelsmaatschappij vaart hij met een afgeleefde boot naar het hart van Afrika, op zoek naar
de mysterieuze verdwenen handelsagent Kurtz. Tijdens zijn reis maakt Marlow kennis met de donkerste krochten van de menselijke geest, gepersonifieerd door de bandeloze en ontspoorde Kurtz, die bij zijn dood het definitieve oordeel over de mensheid velt: ‘Afgrijselijk! Zo afgrijselijk!’
Boekzaal der geleerde wereld 1825
De vier Scott Galloway 2018-02-21 Amazon, Apple, Facebook, en Google zijn vier van de invloedrijkste bedrijven ter wereld. Bijna iedereen denkt te weten hoe ze dat geworden zijn. Bijna iedereen heeft het fout. Over De vier is de laatste twintig jaar ongelooflijk veel geschreven. Niemand beschrijft hun macht en fenomenale succes zo
inzichtelijk als Scott Galloway. Hij gaat op zoek naar antwoorden op een aantal fundamentele vragen: Hoe is het De vier gelukt ons leven zo te infiltreren dat ze bijna onmogelijk te vermijden (of te boycotten) zijn? Waarom vergeeft de beurs ze zondes die andere bedrijven zouden verwoesten? Is er, in hun race om als eerste het bedrijf te
worden dat een biljoen dollar waard is, nog iemand die de strijd met ze kan aangaan? Op zijn eigen unieke manier, die hem ook een van de meest gevierde business-professoren heeft gemaakt, deconstrueert hij de strategieën van De vier die schuilgaan onder het glanzende oppervlak. Hij laat zien hoe zij – met een niet te evenaren
snelheid en bereik – onze fundamentele emotionele behoeftes manipuleren die ons al sinds de oertijd drijven. En hij onthult hoe je deze inzichten kunnen toepassen voor de groei van je eigen bedrijf of carrière. Of je nu de concurrentie met ze wilt aangaan, zaken met ze wilt doen of gewoon in de wereld wilt leven die zij domineren, je
moet De vier begrijpen.
De Bourgondiërs. Aartsvaders van de Lage Landen Bart Van Loo 2018 De Bourgondiërs' vertelt de geschiedenis van de vroege Nederlandse eenwording. Het is een wonderlijk relaas van ontbolsterende steden, ontwakend individualisme en uitstervende ridderidealen. Van schizofrene koningen, doortastende hertogen en geniale
kunstenaars. Terwijl de Bourgondische hertogen met veldslagen, huwelijken en hervormingen de versnipperde Lage Landen tot één geheel smeedden, ontstonden onder hun impuls de onvergetelijke werken van Klaas Sluter, Jan van Eyck en Rogier van der Weyden.0Bart Van Loo?s even spannende als leerrijke verkenning van de
middeleeuwen groeit gaandeweg uit tot een wervelende cultuurgeschiedenis. Meeslepend en erudiet vertelt hij waar wij vandaan komen.
Android Tips and Tricks Guy Hart-Davis 2014-12-15 Covers All Android™ Smartphones and Tablets Running Android 4.4 (KitKat®) or 4.3 (Jelly Bean) Unlock the Power of Your Android™ Smartphone or Tablet Discover hundreds of tips and tricks you can use right away with your Android device to get more done, and have more fun.
You’ll learn how to use your Android smartphone or tablet as a powerful communication, organization, and productivity tool as well as a feature-packed entertainment device. You will dig deep into the settings and capabilities of both Android itself and the preinstalled apps, developing the knowledge and skills to exploit them to the fullest.
Easy to understand and non-technical, Android Tips and Tricks is perfect for beginners–and for more experienced users ready to get more productive or move to newer devices. It covers all new and recent Android smartphones and tablets running Android 4.4 (KitKat®) or 4.3 (Jelly Bean)–with bonus coverage of today’s top Android
“skins”: Samsung TouchWiz and HTC Sense. Here’s just a sampling of what this book’s tips, tricks, and strategies will help you do: • Connect to wireless and cellular networks, keyboards and Bluetooth devices, and even VPNs • Transform your device into a portable Wi-Fi hotspot, and share Internet connections via USB or Bluetooth •
Secure Android with screen and SIM locks, location settings, and encryption • Sideload apps from any source and keep bad apps from loading • Take Gmail to pro level with signatures, vacation responders, labels, archiving, advanced search, and secure two-step verification • Manage multiple email accounts together: POP, IMAP, web
mail, and Exchange • Get more out of your Google Chrome browser, and share bookmarks across all your devices • Chat via text, audio, or video on Google Hangouts–and customize it to work just the way you want • Enjoy your music everywhere, whether it’s stored locally or in the cloud • Easily capture, edit, and share top-quality
photos and videos • Transform your smartphone or tablet into a total social networking hub • Squeeze more battery life from any Android device Guy Hart-Davis is the co-author of My Samsung Galaxy Note 3 and My HTC One, and the author or lead author of nearly 100 computer books.
Rapport over de ongelijkheid in de wereld Emmanuel Saez 2018-08-30 Al enkele jaren staat ongelijkheid in het middelpunt van de politieke belangstelling: in grote delen van de wereld zijn de rijksten nog vermogender geworden, terwijl de welvaart van anderen stagneert of terugloopt. Met een internationaal team van gezaghebbende
economen (verenigd in het 'World Inequality Lab') schreef Piketty het Rapport over de ongelijkheid in de wereld, 2018. Het presenteert de stand van zaken, ook in opkomende economieën zoals China, India en Brazilië. Deze economieën trekken zich op aan het Westen, en de ongelijkheid tussen landen lijkt te verminderen. Tegelijk heeft
de ongelijkheid binnen landen zich veelal verdiept. Uit de verschillen tussen landen is op te maken welk beleid ongelijkheid bevordert. Het rapport is een belangrijk document voor iedereen die zich zorgen maakt over een van de meest urgente onderwerpen in de hedendaagse politiek en economie. De informatie die erin gepresenteerd
wordt, is van vitaal belang voor politici, beleidsmakers en wetenschappers over de hele wereld.
Donuteconomie Kate Raworth 2017-12-01 De economische wetenschap ligt in duigen. De financiële crisis werd niet voorspeld, laat staan voorkomen. Achterhaalde economische theorieën hebben een wereld mogelijk gemaakt waarin nog steeds extreme armoede heerst, terwijl de allerrijksten elk jaar rijker worden. Economisch handelen
tast de natuur zo sterk aan dat onze toekomst gevaar loopt. In Donuteconomie laat econoom Kate Raworth zien hoe het mainstream economische denken ons op een dwaalweg heeft gezet. Ze tekent de routekaart die ons kan leiden naar het punt waarop in de behoefte van iedereen kan worden voorzien, zonder dat dit ten koste gaat
van onze planeet. Dit alles resulteert in een alternatief en innovatief economisch model voor de 21e eeuw.
Alles went behalve een vent Yvonne Kroonenberg 2009-10-31 Voor mannen is de vrouw een eeuwig en onoplosbaar raadsel. Is dat andersom eigenlijk ook zo? In de hier gebundelde columns doet Yvonne Kroonenberg een 'onderzoek' naar het wezen van de man en de conclusie kan niet anders luiden dan dat de man een open boek is.
Op haar tocht ontmoeten we Henk die liever aan zijn computer zit dan aan zijn vrouw Anke, Bart die een kenau als vriendin wil en een ingenieur uit Wageningen die om gemakkelijker te praten zijn gebit uitdoet. Maar ook hun vriendinnen komen we tegen, met al hun eigenaardigheden, zodat we in een boek over de man ook de geheimen
van de vrouw leren kennen. Dat mannen en vrouwen zich tot elkaar aangetrokken voelen is misschien nog wel het grootste raadsel, maar met humor en in een vrolijke stijl lost Yvonne Kroonenberg ook die kwestie op.'
Uitblinkers Malcolm Gladwell 2010-05-26 Uitblinkers is een stimulerende en verbazende zoektocht naar de herkomst van succes. Vanuit het niets bestaat niet Wat is er zo bijzonder aan een uitzonderlijke prestatie? Dat lijkt een vreemde vraag, maar met vreemde vragen is Malcolm Gladwell op zijn best. Uitblinkers is een stimulerende en
verbazende zoektocht naar de herkomst van succes. En die ligt niet, zoals meestal wordt gedacht, in een bijzonder brein of een verbluffend talent. Uitblinkers hebben iets bijzonders, maar dat zit hem vooral in wat ze meegemaakt hebben: hun cultuur, familie, en alle eigenaardigheden waarmee ze in aanraking zijn geweest. De geheimen
van de softwaremiljardair, de briljante voetballer, de geniale wiskundige en The Beatles zijn níet onbegrijpelijk. In Uitblinkers laat Malcolm Gladwell zien waarom sommige mensen succes hebben, en anderen niet. Zijn beste en bruikbaarste boek: spannende wetenschap, zelfhulp en amusement in één! entertainment weekly Malcolm
Gladwell is hij vaste medewerker bij The New Yorker. Daarvoor was hij wetenschapsjournalist bij de Washington Post. Van Het beslissende moment zijn wereldwijd meer dan twee miljoen exemplaren verkocht en Intuïtie stond twee jaar onafgebroken op de New York Times bestsellerlijst. Gladwell won de National Magazine Award en
was in 2005 volgens Time een van de honderd invloedrijkste mensen.
Het grote slapen Raymond Chandler 1997 Bij het onderzoek naar een tamelijk onschuldig lijkende poging tot chantage op een rijke generaal raakt privé-detective Philip Marlowe verwikkeld in een reeks gewelddadige gebeurtenissen.
Vrede-klanten Frederik Vaster 1749
Tarzan van de apen Edgar Rice Burroughs 2021-12-23 In 1888 wordt een jong Brits stel achtergelaten in de Afrikaanse jungle door een groep muiters. Ze zien geen mogelijkheid om terug te keren naar huis en bouwen een hut om daar te bevallen van hun zoon. Kort na zijn geboorte komen zijn ouders om het leven. Hun zoon wordt
gevonden door apin Kala, die hem adopteert en hem de naam Tarzan geeft. Al opgroeiend in de jungle worstelt Tarzan ermee dat hij anders is dan de rest. Maar op een dag ontdekt hij de hut van zijn ouders en langzamerhand begint hij zijn achtergrond te begrijpen. Wat hij nog niet kan weten is hoe gevaarlijk mensen kunnen zijn...
‘Tarzan van de apen’ is het eerste boek in een reeks van vierentwintig boeken over Tarzan, waaraan auteur Edgar Rice Burroughs tot in de jaren veertig heeft gewerkt. Het is talloze keren verfilmd en beroemd geworden door onder andere de animatieserie van Disney in 1999, een versie waarvoor Phil Collins de soundtrack
componeerde. De verhalen van Tarzan, geschreven door Edgar Rice Burroughs, zijn nog spannender en veelzijdiger dan je zou denken. Iedereen kent Jane, de slechterik Clayton, Professor Archimedes en Tuk, maar de boeken zijn gevuld met nog veel meer geweldige karakters. Je kent Tarzan pas echt als je de boeken hebt gelezen,
en daar kan je niet snel genoeg mee beginnen! Edgar Rice Burroughs (1875-1950) was een Amerikaanse schrijver die voornamelijk bekend staat om zijn populaire boekenreeks over Tarzan en de sciencefictionreeks die zich afspeelt op Mars. Het lezen van pulpbladen, die in die tijd populair waren, inspireerde Burroughs om zelf
verhalen te schrijven. De verhalen over de jungleheld Tarzan zijn wereldberoemd en zijn ondertussen bijna 100 keer verfilmd in animatie- en speelfilms en uitgebracht als televisie- en stripseries.
Gecrasht Adam Tooze 2018-09-13 Hoe tien jaar financiële crises de wereld veranderde In het najaar van 2018 is het tien jaar geleden dat de wereld werd geschokt door de ineenstorting van de Amerikaanse banken. Maar waar velen de financiële crisis als een Amerikaans georiënteerde ontwikkeling zien, is het tegendeel waar: het was
een volledig samenhangend, trans-Atlantisch fenomeen. In Gecrasht toont Adam Tooze de toppen van zijn historische kunnen. Hij geeft een originele en volledige schets van de geschiedenis van de bankencrisis en werkt vanuit een breed en gedetailleerd perspectief waarin hij verschillende keerpunten in de recente internationale
geschiedenis betrekt. Wat is het verband tussen de Irakoorlog die in 2003 begon, de economische crisis van 2008 en de politieke situatie van de VS in 2018? Om de bankencrisis beter te begrijpen, plaatst Tooze deze in een bredere (geo)politieke context, onderzoekt haar invloed op Europa en Azië en toont aan dat het Westen zijn talent
voor ‘grote strategie’ heeft verloren; in financiële politiek, diplomatie, veiligheid en binnenlandse politiek. Een indrukwekkend en overtuigend verhaal waarin Tooze de opeenvolgende gebeurtenissen sinds 2008 in een geheel ander daglicht plaatst.
Zilvergaren Naomi Novik 2018-09-22 Zilvergaren is de nieuwe roman van Ontworteld auteur Naomi Novik. Een 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.
Commerce Business Daily 2001-03
Geldersche volks-Almanack ... 1895
Fernando Ricksen - De Finale Strijd Vincent de Vries 2020-06-09 ‘De Finale Strijd’ is het aangrijpende verhaal van oud-profvoetballer Fernando Ricksen over zijn leven met de ziekte ALS. (Uitgave i.s.m. Stichting ALS Nederland.) ‘De Finale Strijd’ gaat over het gevecht dat oud-profvoetballer Fernando Ricksen voert met de spierziekte
ALS. Uitgerekend op de dag dat zijn boek Vechtlust wordt gepresenteerd krijgt Fernando Ricksen te horen dat hij lijdt aan ALS en nog hooguit vier maanden te leven heeft. Hoe uitzichtloos het misschien ook lijkt, dat betekent niet dat hij zich gewonnen geeft. Ricksen strijdt tegen de ziekte zoals hij voetbalde: hij gaat er met gestrekt been
in. Vincent de Vries maakt de aftakeling van zijn vriend van dichtbij mee. Het resultaat is een indringend en intiem portret van een man die zes jaar lang de dood in de ogen keek.
Het Facebook effect David Kirkpatrick 2011-10-09 In Facebook vertelt David Kirkpatrick op meeslepende wijze over de oprichting, de successen en de toekomstvisie van Facebook en zijn intrigerende oprichter, Mark Zuckerberg. Met meer dan 800 miljoen gebruikers is Facebook een van de snelst groeiende bedrijven ter wereld.
Kirkpatrick laat zien hoe een eenvoudige negentienjarige student het is gelukt om niet alleen het internet, maar ook de manier waarop mensen wereldwijd met elkaar communiceren te veranderen. Een paar feiten: Facebook heeft meer dan 800 miljoen leden Facebook is actief in meer dan 70 landen Facebook wordt wereldwijd gebruikt in
politieke protesten tegen onrecht Facebook was het onderwerp van de film The Social Network dat door de Film Critics Association werd verkozen tot beste film van 2010
Wat heeft de overheid met ons geld gedaan? M.R. Rothbard 2008-12 Analyse van de rol van geld in de economie, in relatie tot het monetaire systeem en de rol van goud, banken en het overheidsbeleid.
Big bang disruption Larry Downes 2014-10-18 Gevestigde bedrijven lopen groot gevaar. Met name de bedrijven die een uitgekristalliseerd proces of een specialistisch product hebben, kunnen zomaar ingehaald worden door een nieuwkomer op de markt, die met goedkope technologie of een ander proces dezelfde of zelfs hogere
kwaliteit biedt. Dit is het proces van Big Bang Disruption. De bekendste voorbeelden zijn Booking.com, dat reisbureaus overbodig maakte (en nu zelf lijkt te worden ingehaald door Airbnb), en Amazon, dat de traditionele boekhandel en uitgeverij ondermijnt. Een gevestigd bedrijf is echter niet automatisch gedoemd bij de komst van een
nieuwe speler in de markt. In dit boek geven de auteurs twaalf strategieën om een aanval van een nieuwkomer te pareren of voor te zijn. In de traditie van Michael Porter en Clayton Christensen beschrijft dit boek het nieuwe paradigma voor bedrijfsstrategie en is daarmee een must voor ondernemers, marketeers en bedrijfseconomen.
Microsystem Components Handbook, 1986 Intel Corporation 1986 [Vol. 1:] memory controllers, interface, MCS-80/85, iAPX86, 88, 186, 188, 286.
Ga heen, zet een wachter Harper Lee 2015-07-14 De 26-jarige Jean Louise Finch – ‘Scout’ – vertrekt vanuit New York om haar vader Atticus in Maycomb, Alabama te bezoeken. Tegen de achtergrond van de spanningen rond de burgerrechten en de politieke strijd in het zuiden van Amerika, ervaart Jean Louise een bitterzoete
thuiskomst wanneer ze de waarheid leert over haar familie, haar geboortestad en de mensen die ze liefheeft. Herinneringen uit haar jeugd komen bovendrijven en haar waarden en overtuigingen worden op de proef gesteld. Vele, inmiddels iconische, personages uit Spaar de spotvogel keren terug in Ga heen, zet een wachter, dat een
perfect portret schetst van een jonge vrouw en haar wereld die beide een pijnlijke, maar noodzakelijke verandering doormaken. Ga heen, zet een wachter werd halverwege de jaren vijftig geschreven en is een onvergetelijke roman, vol wijsheid, menselijkheid, passie en humor. Een ontroerend boek dat niet alleen een prachtig tijdsbeeld

oproept, maar ook relevant is voor onze huidige tijd. Het bevestigt de voortdurende kracht van Spaar de spotvogel en geeft tegelijkertijd extra diepte en een nieuwe betekenis aan deze Amerikaanse klassieker.
De macht van nietsdoen Jenny Odell 2020-05-12 Met ‘De macht van nietsdoen. Een radicaal verzet tegen de aandachtseconomie’ schreef Jenny Odell een krachtige kritiek op de kapitalistische krachten die om onze aandacht strijden. Niets is vandaag de dag moeilijker dan nietsdoen. Maar in een wereld waarin we er alleen maar toe
doen als we 24/7 ‘aan’ staan, is nietsdoen misschien wel de belangrijkste vorm van verzet. Jenny Odell schreef een kritiek op de kapitalistische krachten die om onze aandacht strijden. We gaan anders denken over productiviteit, krijgen opnieuw verbinding met onze omgeving en ontdekken weer betekenisvolle vormen van geluk en
echte aandacht.
Over tirannie Timothy Snyder 2017-03-08 Direct na de Amerikaanse verkiezingen in november 2016 stelde historicus Timothy Snyder een lijst op van twintig aanbevelingen die van belang zijn als de democratie wordt bedreigd. Hij plaatste deze lijst op zijn Facebookpagina en het bericht ging direct viral. In Over tirannie werkt Snyder deze
twintig lessen uit met concrete voorbeelden uit de geschiedenis. Hij waarschuwt ons dat wij niet wijzer zijn dan de Europeanen in de twintigste eeuw, die hun democratieën zagen zwichten voor fascisme, nazisme en communisme: bewegingen waarin één leider of één partij uitdrukking gaf aan de stem van het volk en beloofde de burgers
te beschermen tegen bedreigingen van buitenaf. Ook in de huidige tijd lijkt het voortbestaan van de liberale democratie op het spel te staan. Niet eerder was de geschiedenis van de vorige eeuw zo actueel. Een voordeel is dat we kunnen leren van ervaringen uit het verleden om de opmars van tirannie te stuiten. TIMOTHY SNYDER is
hoogleraar geschiedenis aan Yale University. Hij publiceerde de invloedrijke boeken Bloedlanden (2011) en Zwarte aarde (2015). In januari 2017 hield hij in Amsterdam de Nooit Meer Auschwitz-lezing.
De onbewoonbare aarde David Wallace-Wells 2019-03-19 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.
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