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De structuur van wetenschappelijke revoluties Thomas S.
Kuhn 1972
Catalogus Van de Maleische en Sundaneesche
Het teken van Athena Rick Riordan 2013-10-11 Van Rick
Riordans debuutserie Percy Jackson en de olympiërs en
het vervolg Helden van Olympus zijn wereldwijd 33
miljoen exemplaren in druk. Het teken van Athena is het
derde deel over de helden van Olympus.Annabeth is
doodsbang. Het ene moment wacht ze verlangend op de
komst van Percy, het volgende moet ze vechten voor haar
leven. Ze kan alleen maar hopen dat de Romeinen haar
niet doden voordat ze zien wie ze is. Bovendien heeft ze
het Teken van Athena bij zich, dat haar moeder haar gaf
met de opdracht haar te wreken
Manhattan Beach Jennifer Egan 2017-10-03 Langverwachte
nieuwe roman van Pulitzer Prize-winnares New York 1940.
Op de marinebasis in Brooklyn wemelt het tijdens de
oorlog van de vrouwelijke arbeiders met banen die
voorheen niet voor hen waren weggelegd. Onder hen
bevindt zich de achttienjarige Anna Kerrigan, dochter
van een ondergrondse koerier die zijn gezin onverwachts
in de steek liet. Na een zware duikopleiding waarbij ze
veel moed en wilskracht toont, wordt Anna de eerste
vrouwelijke marineduikster. Ze is vastbesloten het
mysterie rond de verdwijning van haar vader op te lossen
– ook al betekent dit dat zij zal moeten infiltreren in
de maffiawereld van New York.
Faidros Plato 1998
Rawls, Een theorie van rechtvaardigheid 2006 Politieke
en wijsgerige beschouwing over rechtvaardigheid: het
hoofdwerk van de Amerikaanse rechtsfilosoof (1921-2002).
De broederschap John Grisham 2015-06-01 In een
lichtbeveiligde strafinstelling zitten drie ex-rechters
gevangen, die samen De Broederschap vormen. Ze verrijken
zich vanuit de gevangenisbibliotheek met de opbrengsten
uit allerlei illegale zaken. Maar dan laten ze de
verkeerde in de val lopen: een onschuldige 'van buiten',
een man met gevaarlijke vrienden ...
Het glazen huis / 4 / druk 1 Pramoedya Ananta Toer 1999
Een politiecommissaris houdt het opkomend nationalisme
in Nederlands-Indië in de periode 1912-1918 nauwlettend
in de gaten.
Vermoorde reputaties J.D. Robb 2014-01-15 De doden waren
haar werk. Ze leefde met ze, werkte met ze, bestudeerde
ze. Ze droomde zelfs van ze. Ze vond moord niet meer
schokkend, maar nog steeds walgelijk. Het eerste
slachtoffer wordt op de stoep gevonden, in de stromende
regen. Het tweede slachtoffer ligt in de tuin van het
gebouw waar ze woonde. Inspecteur Eve Dallas ziet genoeg
overeenkomsten. Zo waren beide slachtoffers mooie en
zeer succesvolle vrouwen – hun glamoureuze bestaan en
hun liefdesleven hielden de hele stad bezig. De relaties
die ze onderhielden met de machtigste en rijkste mannen
van New York bieden Eve een lange lijst met verdachten –
onder wie haar eigen geliefde, Roarke. ‘Robb serveert
een klassieke whodunnit.’ Publishers Weekly ‘Ik kan niet
wachten om weer een nieuwe te gaan kopen.’ Coventry
Telegraph
Het volksonderwijs onder de Javanen Jan Frederik Gerrit
Brumund 1857
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De zondebok René Noël Girard 1986 Bundel
cultuurfilosofische essays waarin een literairhistorische analyse en sociaalwetenschappelijke
interpretatie wordt gegeven van bekende mythen.
Kind van alle volken Pramoedya Ananta Toer 2021 Aan het
begin van de 20e eeuw wordt een ontwikkelde Javaan in
Nederlands-Indië zich bewust van zijn plaats in de
wereld.
In en om de kampong Arnold Weruméus Buning 1897
In het geding John Grisham 2015-06-01 Twee partijen
maken zich op voor de belangrijkste rechtszaak in de
tabaksindustrie, het proces tegen de vier grootste
producenten van tabakswaren. De uitkomst zal bepalend
zijn voor de toekomst van de hele industrie. Maar
niemand houdt rekening met Nicholas Easter, een jongeman
met een vaag verleden die in de jury zit.
Emotionele intelligentie (Olympus) Daniel Goleman
2011-10-18 Een hoog IQ biedt geen garantie op een
gelukkig leven; minstens even belangrijk is het EQ, het
‘emotiequotiënt’. In 'Emotionele intelligentie' laat
Daniel Goleman ons kennismaken met het voelende deel van
ons brein, dat zorgt voor zelfbeheersing, zelfkennis,
geestdrift en het vermogen eigen emoties te herkennen en
onszelf te motiveren. Emotionele vaardigheden blijken
niet alleen belangrijker te zijn dan rationele, ze zijn
ook van doorslaggevend belang voor succes in relaties en
werk en voor ons lichamelijk welbevinden. 'Emotionele
intelligentie' werd in veertig talen vertaald;
wereldwijd zijn er vijf miljoen exemplaren van verkocht.
Hana's koffer / druk 1 Karen Levine 2003 Fumiko, hoofd
van het Holocaust Centrum in Tokio, ontvangt een koffer
van het in de Tweede Wereldoorlog omgekomen joodse
meisje Hana. In een spannende tocht door Europa en
Noord-Amerika probeert ze meer te weten te komen over
Hana. Met zwartwitte foto's. Vanaf ca. 10 jaar.
Aarde der mensen Pramoedya Ananta Toer 2021 Een Javaanse
jongeman raakt begin 20e eeuw verbitterd over de houding
van de Nederlanders tegenover zijn volk.
25 Kisah Nabi & Rasul Aan Wulandari U. 2017-10-05
Tahukah kamu, bagaimana kisah Nabi Adam si manusia
pertama, kisah Nabi Ibrahim yang tak mempan dibakar api,
serta kisah hijrah yang menakjubkan Nabi Muhammad Saw.?
Di manakah para nabi dan rasul diturunkan Allah di muka
bumi ini? Yuk, temukan semua kisahnya dalam buku ini.
Pssst, buku ini dilengkapi dengan trivia persebaran nabi
dan rasul, lho. Temukan halaman berlogo khusus, lalu
pindai dengan smart pen-mu, ya. Kamu akan menemukan
kejutan menariknya! 25 Kisah Nabi dan Rasul adalah buku
yang tepat untuk anak saleh dan salehah seperti kalian.
Selamat membaca! [Mizan, Bentang Belia, Referensi,
Pengetahuan, Religi, Cerita, Islam, Anak, Indonesia,
Seri, Muslim, Cilik, Bentang] seri muslim cilik bentang
Statuten van Batavia 1762
De Da Vinci code Dan Brown 2009 Robert Langdon, een
Amerikaanse kunsthistoricus, wordt verdacht van moord in
het Louvre, wat hem dwingt via cryptische aanwijzingen
de ware schuldige te vinden. Vanaf ca. 16 jaar.
Motivatie en persoonlijkheid Abraham Harold Maslow 1981
Standaardwerk waarin de Amerikaanse psycholoog,
aanhanger van de zogenaamde humanistische psychologie,
zijn theorie ontwikkelt van de fundamentele behoeften,
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die ten grondslag ligt aan zijn ideeën over de mens op
weg naar zelfverwerkelijking.
Utopia Thomas More 1885
Het Alice-netwerk Kate Quinn 2018-04-24 Londen, 1947.
Charlotte ‘Charlie’ St. Clair is ongetrouwd en zwanger.
Haar moeder neemt haar mee naar Europa om dit
‘probleempje’ te verhelpen. In plaats van haar
zwangerschap te laten beëindigen zoals de bedoeling was,
besluit ze haar nicht Rose te gaan zoeken, die tijdens
de oorlog in het door de nazi’s bezette Frankrijk is
verdwenen. De enige die zou kunnen weten waar ze is, is
de mysterieuze Eve Gardiner. Maar Eve, die tijdens de
Eerste Wereldoorlog als spion deel uitmaakte van het
Alice-netwerk, heeft zo haar eigen geheimen. Zij en de
andere vrouwen van het netwerk zijn destijds verraden,
en nog steeds wordt ze verteerd door woede.Wanneer
Charlie bij haar aanklopt en een naam noemt die ze al
heel lang niet meer heeft gehoord, ziet Eve eindelijk
een kans om de waarheid te achterhalen. In Het Alicenetwerk komen de levens van twee sterke vrouwen bij
elkaar door gebeurtenissen tijdens de Eerste
Wereldoorlog in een spannend verhaal over moed,
opoffering en verlossing. Over Het Alice-netwerk: ‘Een
meeslepende mix van historische fictie, spanning en
romantiek.’ Library journal ‘Zenuwslopende
gebeurtenissen leiden naar een adembenemende climax. Een
geweldige historische roman!’ Historical novel society
‘Quinn schreef een prachtig boek over een ten onrechte
vrijwel vergeten groep: de Engelse, Franse en Belgische
vrouwen die in de Eerste Wereldoorlog spioneerden voor
de geallieerden en militaire informatie van onschatbare
waarde hebben doorgegeven’ ★★★★ VN Thriller- &
Detectivegids
Huwelijken tusschen personen behoorende tot
verschillende categoriën der bevolking van Nederl.-Indië
Lodewijk Willem Christiaan Berg 1887
De verbreiding van het matriarchaat op Sumatra George
Alexander Wilken 1888
De zoon van Neptunus Rick Riordan 2013-04-10 Zeven
halfbloeden zullen de oproep beantwoorden. Storm of
brand zal de wereld verzwelgen. Met de laatste adem moet
een belofte worden gehouden. Gewapende vijanden zullen
staan aan de Deuren des Doods... In De verloren held
zijn drie van de zeven halfbloeden achter hun
angstaanjagende opdracht gekomen, maar wie zijn de
andere vier? Jason, Piper en Leo breken zich constant
het hoofd over deze vraag en een deel van het antwoord
lijkt gegeven te worden als ene Percy Jackson in een
Halfbloedkamp opduikt. Het gerucht doet de ronde dat hij
de zoon van Neptunus is, maar meer dan alleen zijn eigen
naam lijkt Percy niet te weten. En kan het echt waar
zijn dat de levende dode Hazel en de onvoorstelbare
kluns Frank ook met de profetie te maken hebben?
Een geschiedenis van God Karen Armstrong 2018-12-31 Het
idee van één goddelijk wezen bestaat al vierduizend
jaar. In dit boek onderzoekt Karen Armstrong het
ontstaan en de ontwikkeling van dat idee in het
jodendom, het christendom en de islam. Wat zijn de
verschillen en wat de overeenkomsten? In dit belangrijke
en controversiële boek beschrijft Armstrong niet een
geschiedenis van God zoals hij `is, maar de manieren
waarop de mens in hem gelooft. Ook stelt ze de vragen:
wat betekent God tegenwoordig nog? Heeft hij wel
toekomst? En zo niet, hebben we dan een vervanging
nodig?
Brand! Naomi Klein 2019-11-15 Al meer dan dertig jaar
weten we dat er een klimaatcrisis aan zit te komen, maar
met die kennis hebben we weinig gedaan. Pas toen Greta
Thunberg ‘Brand!’ riep en 1,6 miljoen scholieren
wereldwijd haar voorbeeld volgden, begon de urgentie van
de situatie werkelijk door te dringen – en nog gaan de
meesten van ons door met leven zoals we dat altijd al
hebben gedaan. Naomi Klein schrijft al tien jaar over
het klimaat. Tien jaar waarin de aarde onherstelbare
schade heeft opgelopen en de politieke landkaart
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ingrijpend is veranderd. Te lang hebben we het
economische systeem van ongelimiteerde consumptie en
ecologische uitputting in stand gehouden. Voor Klein –
en voor steeds meer mensen – is er maar één conclusie
mogelijk: de economische, sociale en ecologische crises
waar we ons in bevinden, houden sterk verband met
elkaar. We moeten onze beschaving ingrijpend veranderen.
Het is tijd voor een nieuwe groene politiek.
Hij, hij en ik Kristan Higgins 2017-07-11 Net toen Faith
Holland voor het altaar stond om haar jawoord te geven,
vond Levi Cooper, de beste vriend van haar verloofde,
het tijd. Tijd voor haar aanstaande om op te biechten
dat hij weliswaar gek op haar was, maar dat hij op
cruciale momenten aan Justin Timberlake moest denken om
iets voor elkaar te krijgen. En dat het hem dus
verstandig leek om maar niet te trouwen. Faith kon
destijds maar één ding bedenken: vluchten naar de grote
stad! Maar nu, drie jaar later, heeft haar familie haar
nodig, en gaat ze terug naar Blue Heron. Moet kunnen,
want de wonden zijn inmiddels wel geheeld... denkt ze.
Maar dan ontdekt ze dat uitgerekend Levi - de man die
destijds haar bruiloft ruïneerde - haar nieuwe buurman
is! Kristan Higgins heeft meer dan twintig romans op
haar naam staan, waarvan vele op de bestsellerlijsten
van onder andere de New York Times en USA Today
prijkten. Wat haar boeken zo geweldig maakt? Het feit
dat haar heldinnen net zo neurotisch, onzeker en stoer
zijn als iedereen, en dat haar boeken zowel hilarisch
als ontroerend zijn...
Golvend gras Nora Roberts 2017-01-24 Jillian Baron
ontmoet Aaron Murdock waar háár land aan het zijne
grenst. Zijn hengst heet Samson, haar merrie Delilah.
Volgens Aron een teken van het lot, maar Jilian vindt
dat onzin - tenslotte bestaat er al jaren een vete
tussen hun families! Toch voelt ze zich tot hem
aangetrokken, en als er vee van haar land verdwijnt,
gelooft ze dan ook niet dat hij daar iets mee te maken
heeft. Ook al wijst alles in zijn richting... Dit
verhaal is ook verkrijgbaar in een 2-in-1 bundel.
Keizerin Orchidee Anchee Min 2021-07-19 "Als je een man
was geweest, Orchidee, had je makkelijk China kunnen
besturen," zei de keizer Hsien Feng van China tegen zijn
vrouw. Orchidee was een normaal meisje van lage komaf,
maar is door keihard werken opgeklommen tot keizerin in
China. Duizenden concubines in de mysterieuze Verboden
Stad in Peking heeft ze achter zich gelaten door de
wensen van de keizer te begeren. Als keizerin helpt ze
haar man wanneer Westerse grootmachten steeds meer China
beginnen binnen te dringen. Of ligt het grootste gevaar
voor haar positie dichterbij dan dat ze denkt? ‘Keizerin
Orchidee’ werd in 2006 genomineerd voor de 'Richard and
Judy Best Read of the Year' prijs. Anchee Min (1957) is
geboren in Shanghai en groeide op tijdens de Culturele
Revolutie in China. Als tiener werkte ze onder
erbarmelijke omstandigheden op een boerderij, waarna ze
werd uitgekozen om te acteren in een communistische
film. In 1984 verhuisde ze naar Amerika en begon ze te
schrijven over haar memoires. Haar debuut ‘Rode Azalea’
werd een internationale bestseller en werd in twintig
landen gepubliceerd. Ook schreef ze meerdere historische
romans over China met sterke vrouwen in de hoofdrol,
zoals 'Keizerin Orchidee' en 'Parel van China'. Anchee
woont met haar man en dochter in Los Angeles en
Shanghai.
Het bloed van Olympus Rick Riordan 2014-11-20 Van Rick
Riordans debuutserie Percy Jackson en de Olympiërs en
het vervolg Helden van Olympus zijn wereldwijd 33
miljoen exemplaren in druk! Het bloed van Olympus is het
spectaculaire slot over de helden van Olympus waar de
fans verlangend naar uitkijken. Hoewel de Griekse en
Romeinse bemanningsleden van de Argo II vooruitgang
hebben geboekt, lijken ze nog steeds niet dichter bij
het verslaan van de moeder van de aarde, Gaea. Haar
reuzen zijn opgestaan en ze zijn sterker dan ooit. Ze
moeten worden gestopt voor het feest van Spes, want dan
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wil Gaea twee halfgoden in Athene offeren. Ze heeft hun
bloed nodig – het bloed van Olympus. De goden, die nog
steeds een meervoudige persoonlijkheidsstoornis hebben,
zijn nutteloos. Hoe kan een handvol jonge halfgoden het
opnemen tegen Gaea’s leger van machtige reuzen? Ondanks
het gevaar zit er niets anders op om naar Athene te
gaan. Ze hebben al veel te veel opgeofferd. En als Gaea
wakker wordt, is het game over…
Supplement catalogus (1883-1893). Koninklijke
Natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch Indië.
Bibliotheek 1895
Het huis van Hades Rick Riordan 2014-07-15 Van Rick
Riordans debuutserie Percy Jackson en de Olympiërs en
zijn tweede serie Helden van Olympus zijn wereldwijd 33
miljoen exemplaren in druk. Het huis van Hades is het
vierde en voorlaatste deel over de helden van Olympus.
Na de nagelbijtend spannende cliffhanger aan het einde
van Het teken van Athena, zijn Percy en Annabeth in de
onderwereld terechtgekomen. De vijf overgebleven
halfgoden van het verbond dat in De verloren held is
gesmeed, zullen in Het huis van Hades moeten samenwerken
om de poorten naar de onderwereld te verzegelen om te
voorkomen dat Kamp Halfbloed onder de voet wordt
gelopen. Voor Percy en Annabeth begint een race tegen de
klok om uit Hades te ontsnappen voor de deuren voorgoed
gesloten worden.
Voetsporen Pramoedya Ananta Toer 1986 Een Indonesische
journalist wordt in de periode 1901-1912 politiek bewust
en actief tegen het Nederlandse koloniale bewind in
Indië.
Het inlandsch schoolwezen en de evangelisatie in
Nederlandsch-Indie D. W. Schiff 1863
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De verloren held Rick Riordan 2012-09-03 Jason heeft een
probleem. Hij kan zich niets meer herinneren van voordat
hij wakker werd in een schoolbus. Hand in hand met een
meisje dat zijn vriendinnetje Piper blijkt te zijn. Hij
schijnt op een kostschool te zitten voor 'slechte
kinderen' en heeft een beste vriend genaamd Leo. Hoe hij
hier terecht is gekomen? Geen idee, maar iets is goed
mis aan dit plaatje. Piper heeft een geheim. Haar vader
wordt al drie dagen vermist en sinds die tijd heeft ze
levendige nachtmerries die haar lijken te waarschuwen
voor een groot gevaar. Op de een of andere manier kan
haar vriendje zich haar niet meer herinneren en de
schoolexcursie wordt verstoord door een aanval van
vreemde wezens. Piper wordt samen met Jason en Leo
meegenomen naar Kamp Halfbloed. En wat er daar aan de
hand is...
Schijnheilig Kathy Reichs 2014-04-29 Een nieuwe dag, een
nieuwe dood en haar gevaarlijkste opdracht tot nu toe
Forensisch expert Temperance 'Bones' Brennan wordt
opgeroepen naar de locatie van een afschuwelijke
brandstichting. Een jong gezin is door een vlammenzee
opgeslokt en er is geen ooggetuige, geen motief en geen
verklaring waarom dit huis een doelwit werd. Samen met
rechercheur Andrew Ryan brengt het onderzoek naar de
gruwelijke vlammenzee haar naar de wereld van een
geheimzinnige professor, een bizarre communie en een
kolonie primaten op een van de Caroline-eilanden. Kan
haar expertise en overlevingsinstinct haar redden, of
wordt dit haar gevaarlijkste opdracht ooit? Bekend van
de hitserie Bones!
Schets van de residentie Amboina E.W.A. Ludeking 1868
Geschiedenis van Java Sir Thomas Stamford Raffles 1836
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