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gehoopt dat de liefde voor twee mensen haar compleet zou maken, voelt ze zich niet zo. Er zit nog zo veel scheef
Algemene kunstgeschiedenis / druk 16 Hugh Honour 2010-01

in haar hart. Ze becommentarieert haar leven, terwijl het uit haar vingers dreigt te glippen.

Guide to the Turf Ruff William 1880

Catalogue of the Public Documents of the ... Congress and of All Departments of the Government of the United

Het onsterfelijke leven van Henrietta Lacks Rebecca Skloot 2017-11-14 Haar naam was Henrietta Lacks, maar de

States for the Period from ... to ... United States. Superintendent of Documents 1896

medische wereld kent haar als HeLa. In de jaren '50 werden haar kankercellen zonder dat zij dat wist bij haar

Municipal Journal, Public Works Engineer Contractor's Guide 1982

weggenomen. Met behulp van deze cellen, die letterlijk onsterfelijk zijn, werden de meest uiteenlopende

De plakfactor Chip Heath 2015-03-10 Waarom zijn broodjeaapverhalen zo hardnekkig en vergeten we alledaagse

geneeskundige ontdekkingen gedaan en rond de verkoop ervan ontstond een miljoenenindustrie. Het leven van

waarheden zo gemakkelijk? Hoe maakt een krant een kop die ervoor zorgt dat we door willen lezen? En waarom

Henrietta bleef echter vrijwel onbekend en ook haar familie wist tot ruim dertig jaar geleden niet van het bestaan

onthouden we complexe verhalen wel, maar complexe feiten niet? Waarom floreren sommige ideeën van meet af

van de cellen af. Rebecca Skloot vertelt het verhaal van de 'HeLa-cellen', maar laat ons vooral ook kennis maken

aan, terwijl andere razendsnel ter ziele gaan? En hoe verbeter je de kansen van waardevolle ideeën? In De

met Henrietta, haar verleden en haar familie, die nog steeds worstelt met de nalatenschap van de cellen. Ze laat

plakfactor leggen Chip en Dan Heath uit hoe je de kleefkracht van ideeën kunt versterken. Deze onmisbare gids

zien dat het verhaal van de familie Lacks onlosmakelijk verbonden is met de duistere geschiedenis van het

laat zien dat ‘sticky’ ideeën hun kracht ontlenen aan zes belangrijke eigenschappen, die ook jij kunt leren

experimenteren met Afrikaans-Amerikanen, het ontstaan van de ethiek binnen de biologie en de juridische strijd

beheersen. Dit boek gaat over een van de belangrijkste aspecten van menselijk gedrag en zal de manier waarop je

over de vraag of we de baas zijn over de materie waarvan we zijn gemaakt.

ideeën overbrengt ingrijpend veranderen. De plakfactor is provocerend, onthullend en vaak verrassend grappig.

Zakelijke etiquette voor dummies Sue Fox 2011

Het onthult de cruciale principes van succesvolle ideeën en de strategieën om je eigen boodschap meer kleefkracht

De duivel als leidsman Harold Robbins 1989 Sleutelroman over het leven van de kluizenaar-miljonair Howard

te geven.

Hughes.

The Speaker, the Liberal Review 1904

Mannen komen van Mars, vrouwen komen van Venus John Gray 2019-11-15 Meer dan 450.000 exemplaren

Fasciculus temporum Werner Rolevinck 1480

verkocht van Mannen komen van Mars, vrouwen komen van Venus. Mannen zijn anders, vrouwen ook. De titel

A Short Guide to Contract Risk Helena Haapio 2017-03-02 Savvy managers no longer look at contracting processes

is inmiddels een gevleugelde uitspraak in het Nederlands en sinds het verschijnen van dit boek zijn er

and documents reactively but use them proactively to reach their business goals and minimize their risks. To

wereldwijd miljoenen exemplaren van verkocht. Het geheim? Mannen en vrouwen denken, voelen,

succeed, these managers need a framework and A Short Guide to Contract Risk provides this. The foundation of

communiceren en liefhebben anders. Ze lijken wel van verschillende planeten te komen! John Gray legt het

identifying and managing contract risk is what the authors call Contract Literacy: a set of skills relevant for all who

feilloos uit met deze metafoor. Als je begríjpt dat je soms niets van elkaar begrijpt, zijn veel problemen direct

deal with contracts in their everyday business environment, ranging from general managers and CEOs to sales,

opgelost. Dr. John Gray is ruim 35 jaar werkzaam in zijn vakgebied en erkend expert als het gaat om

procurement and project professionals and risk managers. Contracts play a major role in business success. Contracts

communicatie, relaties en persoonlijke ontwikkeling. Auteur van meer dan 20 boeken en veelgevraagd spreker.

govern companies' deals and relationships with their suppliers and customers. They impact future rights, cash

Hij inspireert zijn publiek met de eenvoudige communicatietechnieken die hij geeft. Het is zijn doel dat mannen

flows, costs, earnings, and risks. A company's contract portfolio may be subject to greater losses than anyone

en vrouwen elkaar beter begrijpen, respecteren en waarderen. 'In Mannen komen van Mars, vrouwen komen

realizes. Still the greatest risk in business is not taking any risks. Equipped with the concepts described in this

van Venus kom ik heel wat "o ja,-belevenissen" tegen. Ik herken voortdurend situaties, zowel uit mijn

book, business and risk managers can start to see contracts differently and to use them to find and achieve the right

persoonlijke relatie als uit mijn werk als seksuologe.' - Goedele Liekens Reacties van lezers: 'Herken veel punten

balance for business success and problem prevention. What makes this short guide from the authors of the

en leest lekker weg.' '…had dit boek eigenlijk aan het begin van onze relatie moeten lezen — dat had een hoop

acclaimed Proactive Law for Managers especially valuable, if not unique, is its down-to-earth managerial/legal

ergernis en wrok gescheeld.'

approach. Using lean contracting, visualization and the tools introduced in this book, managers and lawyers can

“The” Illustrated London News 1849

achieve legally sound contracts that function as managerial tools for well thought-out, realistic risk allocation in

Verbroken beloftes Jenny Offill 2015-02-17 Ze is jong, dapper en heeft onbezonnen, hoopvolle toekomstplannen.

business deals and relationships.

Ze trouwt, krijgt een kind en is gelukkig. Maar dan, langzaam en stilletjes, verandert er iets. Hoewel ze had

Proposal Guide for Business Development Professionals Larry Newman 2001
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Strukturalisme 1966

Congressional Record United States. Congress 1964 The Congressional Record is the official record of the

National Guide to Funding in Health 2001 Geographical listing of nonprofit, nongovernmental organizations that

proceedings and debates of the United States Congress. It is published daily when Congress is in session. The

make funds available for health purposes. Includes national, regional, and local foundations. Entries give such

Congressional Record began publication in 1873. Debates for sessions prior to 1873 are recorded in The Debates and

information as financial data, types of support, and application information. Geographical, subject, foundation

Proceedings in the Congress of the United States (1789-1824), the Register of Debates in Congress (1824-1837), and

indexes.

the Congressional Globe (1833-1873)

The Literary Guide and Rationalist Review 1934

Othello, de Moor van Venetiën William Shakespeare 1857

National Library of Medicine Current Catalog National Library of Medicine (U.S.) 1993

Catalogue of the Liverpool Free Public Library ... Reference Department ...: Books received from Jan. 1871 to Dec.

Cause and Correlation in Biology Bill Shipley 2000-01-01 This book goes beyond the truism that 'correlation does

1880 1881

not imply causation' and explores the logical and methodological relationships between correlation and causation. It

“The” Athenaeum 1851

presents a series of statistical methods that can test, and potentially discover, cause-effect relationships between

The Saturday Review of Politics, Literature, Science and Art 1871

variables in situations in which it is not possible to conduct randomised or experimentally controlled experiments.

Het uitdrukken der gemoedsaandoeningen bij den mensch en de dieren Charles Darwin 1873

Many of these methods are quite new and most are generally unknown to biologists. In addition to describing how

Saturday Review of Politics, Literature, Science and Art 1871

to conduct these statistical tests, the book also puts the methods into historical context and explains when they can

Over fotografie Susan Sontag 2019-10-01 ‘Nog altijd domineert Over fotografie het denken over fotografie. De

and cannot justifiably be used to test or discover causal claims. Written in a conversational style that minimises

schrijfstijl is vintage Sontag: trefzeker, stoer en stellig. Ze bracht de angsten en ambivalenties die veel mensen

technical jargon, the book is aimed at practising biologists and advanced students, and assumes only a very basic

voelen tegenover moderne technologie in het algemeen, en fotografie in het bijzonder, messcherp onder woorden.

knowledge of introductory statistics.

Zelfs nu kun je amper een column, recensie of boek over fotografie lezen waarin Sontag niet wordt aangehaald –

Allerzielen Deborah Harkness 2012-06-25 Historicus Diana Bishop stamt af van een oud heksengeslacht, maar heeft

zeker wanneer het over foto’s van oorlog, honger of geweld gaat.’ – Lynn Berger in De Correspondent Over

haar bovennatuurlijke erfenis altijd ontkend. Tot ze per toeval een betoverd manuscript opent en ze haar afkomst

fotografie is een boeiend relaas over wat foto’s eigenlijk zijn, over esthetische en morele problemen waarmee we

niet meer kan wegdrukken. Een ontmoeting met de vampier Matthew Clairmont, die haar helpt om de

door hun alomtegenwoordigheid in onze mediacultuur worden geconfronteerd en over de (on)bedoelde effecten

geheimen van het manuscript te ontrafelen, blijkt het begin van een zinderende romance die alle regels en

van fotografie. Het is een klassiek geworden, baanbrekend onderzoek naar de rol en de betekenis van beelden.

wetten zal breken.

Sontag weet het moderne leven zo scherpzinnig te vangen dat kritische vragen niet uit kunnen blijven. ‘Sontag

Catalogue of the London Library ... London Library 1865

heeft ons als geen ander geleerd na te denken over de rol en het effect van fotografie in onze tijd. Prachtige

Catalogue of the Public Documents of the ... Congress and of All Departments of the Government of the United

essays.’ – Trouw ‘Een mijlpaal in de reflectie over fotografie. De opstellen over camp en pornografie zijn virtuoos.’

States United States. Superintendent of Documents 1896

– De Tijd ‘Over fotografie is het origineelste en meest verlichte boek over dit onderwerp.’ – The New Yorker

Organizational Behavior Management - Een introductie Robert den Broeder 2020-05-05 Dit boek gaat over het

‘Elke pagina roept belangrijke en prikkelende vragen op, en bespreekt die vervolgens op de beste, briljante

realiseren van gedragsverandering in organisaties. Het geeft een concreet, praktisch toepasbaar antwoord op de

manier.’ – The New York Times Book Review

‘hoe’-vraag van gedragsverandering, gebaseerd op wetenschappelijk gevalideerde principes. Daarmee onderscheidt

The Law Times 1890

dit boek zich van vele andere managementboeken. Organizational Behavior Management, kortweg OBM, is het

Emblemata Johannes Sambucus 1566

vakgebied dat zich bezighoudt met gedragsverandering in organisaties. Sommigen spreken liever van ‘gerichte

Deal! Habib Chamoun-Nicolás 2004

gedragsbeïnvloeding’. OBM gaat niet over veranderen van mensen, maar over het veranderen van de omgeving

Superkapitalisme Robert B Reich 2010-04-28 Onze economie is efficiënter dan ooit, met een krachtig en

waarin mensen zich gedragen. Het doel van OBM is het scheppen van werkomstandigheden die mensen

wereldwijd kapitalisme dat zich ontwikkelt tot superkapitalisme, aldus Robert B. Reich. Dat superkapitalisme

inspireren en motiveren voor topprestaties. Leiders spelen een belangrijke faciliterende rol in het creëren en

versnelt de economische groei, maar leidt tot een groter wordende ongelijkheid in rijkdom, verhoogde

onderhouden van dergelijke werkomstandigheden. Goed toepassen van OBM-principes maakt dat mensen er lol in

onzekerheid in werk en inkomen, en een groeiend broeikaseffect. Tegelijkertijd raakt de democratie, waarin de

krijgen om elke dag goed te presteren. Dat is voor iedereen leuk; het creëert een absolute ‘win-win’ situatie.

politiek verantwoordelijkheid neemt voor regels en beslissingen, en voor de rechtvaardige verdeling van zorg

Mensen vertonen de hele dag door gedrag. Soms vertonen ze regelrecht ongewenst gedrag. Anderen doen

voor álle burgers, in de verdrukking. Bedrijven hebben meer en meer invloed op de politiek, de politiek verliest

gewoon niet wat we hebben afgesproken, of wat ze hebben geleerd in trainingen. Veel organisaties hebben last

haar geloofwaardigheid en burgers gedragen zich uitsluitend nog als consumenten en verliezen de principes van

van onhandig, ongewenst, of zelfs dysfunctioneel gedrag op de werkvloer, bijvoorbeeld in de vorm van ‘pocket

het burgerschap uit het oog. Dit is een ongewenste situatie waar we een halt aan moeten toeroepen. Reich zet een

veto’ en ‘ja-zeggen, nee-doen’, slachtoffergedrag, vermijdingsgedrag of ontsnappingsgedrag. Analyseren van al

koers uit voor een maatschappij met een sterk kapitalisme en een even sterke democratie, waarbij de politiek het

deze vormen van waarneembaar gedrag geeft bijvoorbeeld antwoord op de volgende vragen: • “Waarom vertonen

primaat voert over regelgeving en over een eerlijke verdeling van welvaart en welzijn, en waarbij de burgers

we nu specifiek dit gedrag en doen we het niet anders?” • “Hoe krijg je mensen zover dat ze ander gedrag willen

zich betrokken voelen en verantwoordelijkheid nemen.'

vertonen?”. Dit boek geeft antwoorden op deze vragen en biedt leidinggevenden en andere beïnvloeders een

Andersens sproken en vertellingen Hans Christian Andersen 1895

stevig en wetenschappelijk onderbouwd handvat voor gedrags-, prestatie- en motivatievraagstukken.

De Schemerpoort Jeanette Winterson 2013-03-12 Goede Vrijdag, 1612. Een groep van vrouwen heeft zich

Style Guide Lawrence H. Freeman 1990

verzameld voor een mysterieuze bijeenkomst wanneer ze worden gestoord door de magistraat Roger Nowell. Hij
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vraagt zich af of er sprake is van een samenscholing van heksen. Tot de groep behoort de rijke Alice Nutter, die

zijn? Ze werd onderscheiden met een Order of the British Empire voor haar verdiensten voor de literatuur. `Een

twee van hekserij beschuldigde vrouwen verdedigt. Ondertussen gonst het van de geruchten over de terugkeer

roman die even fijn als diepzinnig is. Een van de weinig moderne romans die zelfs langer had mogen zijn.

van een priester die naar Frankrijk was gevlucht voor de protestantse koning James I. Een bekende uit het

Literary Review `Als je van haar andere boeken houdt zal je dit boek fantastisch vinden. Schitterende stijl.

verleden van Alice Nutter. Zal ze hem onderdak geven? En hoe snel zullen ze hem pakken? En haar? De

Halverwege was ik helemaal verslaafd. The Independent `Prachtig geschreven. Independent on Sunday

schemerpoort is een ijzingwekkende roman over de strijd tussen goed en kwaad. Winterson voegt hiermee een

Joseph Twadell Shipley

nieuwe dimensie toe aan haar indrukwekkende oeuvre. Jeanette Winterson is de meermaals bekroonde auteur

1984 From the classics of ancient Greece to the best of modern American theater, this guide provides a plot

van onder andere Sinaasappels zijn niet de enige vruchten, De passie en Waarom gelukkig zijn als je normaal kunt

synopsis, stage history, cast listing, analysis, and critical opinions for each of 750 outstanding plays

The Crown Guide to the World's Great Plays, from Ancient Greece to Modern Times
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