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rechercheur Lucas Davenport uit betrouwbare bron dat er
tevens een bende gewiekste dieven in de stad is
neergestreken. De bende, die eropuit is mee te
profiteren van de miljoenen dollars die de Republikeinen
uitgeven gedurende de feestelijkheden, heeft als doelwit
goedgevulde campagnekoffertjes en slecht beveiligde
geldtransportwagens. Wat Davenport echter niet weet, is
dat er tegelijkertijd twee uiterst zorgvuldige
moordaanslagen worden voorbereid: één op de
presidentskandidaat, en de andere op hemzelf...
Vergelding, Waarheidsvinding, Verzoening M.M. Dolman
2004-12-08 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

Moeten maakt gek Albert Ellis 2013-08-22 Hoe komt het
dat op sommige momenten alles hopeloos en utizichtloos
lijkt en we geen kant meer op kunnen? De Rationeel
Emotieve Therapie (RET) geeft een duidelijk antwoord:
dat doen we zelf. We denken onszelf als het ware de put
in: we stellen ons verkeerd op tegenover de onaangename
kanten van het leven. Op een andere manier gaan denken
en voelen, is niet gemakkelijke en vereist veel
oefening. In Moeten maakt gek wordt een en ander
stapsgewijs duidelijk gemaakt en is eel plaats ingeruimd
voor zelfwerkzaamheid: oefeningen en opdrachten helpen
de lezer om zijn of haar emotionele lot in eigen hand te
nemen.
De Nederlandsche geloofsbelijdenis 1865
Slecht geweten John Sandford 2010-08-20 Wanneer de
Republikeinse Conventie in Minneapolis arriveert om de
nieuwe presidentskandidaat te kiezen, verneemt
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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.
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
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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.
Protestantsch antwoord op den brief van Paus Pius IX aan
alle Protestanten, met een woord aan den Paus vooraf
1870
Het leven van Menno Gosewijn Theodoor Coehoorn (Baron
van) 1860
Een droom voor drie Nora Roberts 2016-10-25 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...
Vertrouwen in Burgers Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid 2012-07-04 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
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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.

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
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