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De Amerikaanse Zaken Van C J M De Wolf
Recht in beweging is het uithangbord van de jaarlijkse alumnidag van het Vlaamse Rechtsgenootschap (VRG). Nu de
29ste op rij. Op de alumnidag staan de recente ontwikkelingen op het stuk van recht steevast op de agenda. De alumni
en in groeiende mate ook juristen die aan andere universiteiten gevormd werden, kunnen er kiezen tussen niet minder
dan 20 voordrachten. Dit boek bevat de teksten van de lezingen die op 11 maart 2022, door niet minder dan 450 juristen
online beluisterd en besproken werden. Meteen een bundel van onschatbare waarde. Dit boek is ook een blijk van
waardering en trouw van de alumni aan hun Leuvense faculteit en Alma Mater. Met bijdragen van: Christopher Borucki,
Charlotte Bruynseraede, Eleni De Becker, Jan De Bruyne, Bert Demarsin, Simon Devroe, Kwinten Dewaele, Mark
Eyskens, Dorothy Gruyaert, Thomas Incalza, Marie-Christine Janssens, Geert Jocqué, Steven Lierman, Michiel Poesen,
Ilse Samoy, Paul Schoukens, Ruth Sierens, Christiane Struyven, Bernard Tilleman, Jozefien Vanherpe, Steven Verbeyst
en Jan Wouters
Zaken doen met het buitenland brengt heel wat btw-verplichtingen met zich mee. Dit boek behandelt aan de hand van
voorbeelden de meest in de praktijk voorkomende transacties met het buitenland. Het gaat hierbij in de eerste plaats
om het intracommunautair handelsverkeer van gewone goederen maar ook de invoer en uitvoer komen aan bod. In het
kader van het zaken doen met het buitenland blijkt de contractuele relatie van het vervoer van belang te zijn. Dit is van
belang bij het bewijs van de vrijstelling bij intracommunautaire leveringen en uitvoer en in het kader van verkopen op
afstand maar ook bij (vereenvoudigd) driehoeksverkeer en andere vormen van kettingverkopen zoals bij
intracommunautaire leveringen met installatie of montage. Als er geen btw wordt aangerekend omdat de handeling
vrijgesteld is of omdat er verlegging van de heffing is, wordt verwezen naar de toepasselijke bepalingen van de Richtlijn
2006/112/EG of het W.BTW. Dit is van belang voor een correcte facturering en rapportering. Het boek bevat de voor de
praktijk relevante rechtspraak van het Hof van Justitie inzake deze materie. Maar vooral, het boek staat bol van de
praktijkvoorbeelden.
Gedenkschriften van de Belgische staatsman (1905-1988).
Sluiproutes Van de MacHt
Amerikaanse zaken
Encyclopaedie
een geschiedenis in de spiegel van Europa
Vijftig jaar oorlogen in Vietnam 1940-1990
Het exclusieve verhaal van de undercoveragent die 's werelds meest gezochte drugsbaron oppakte
Hoe behandelde de inquisitie andersgelovige diplomaten? Vanaf wanneer genoten diplomaten onschendbaarheid en moesten ze niet langer
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voor hun leven vrezen? Hoe belangrijk waren vetes, jaloezie, passie en spionage in een pauselijk gezantschap? Waarom ruzieden Franse en
Britse diplomaten over de jaarlijkse ponyraces in hun diplomatendorp in Peking, en gingen Spaanse en Franse gezanten met elkaar op de
vuist in de straten van Londen? Wanneer werden ook vrouwen toegelaten tot de diplomatieke carri.
With 1901/1910-1956/1960 Repertoium is bound: Brinkman's Titel-catalohus van de gedurende 1901/1910-1956/1960 (Title varies slightly).
De Kampioen is the magazine of The Royal Dutch Touring Club ANWB in The Netherlands. It's published 10 times a year with a
circulation of approximately 3,5 million copies.
De antiterroristen
Nederlands tijdschrift voor internationaal recht
Recht in beweging - 24ste VRG Alumnidag 2017
De Kampioen
De laatste dagen
Strafrechtelijke vervolging van ernstige schendingen van mensenrechten
'De anarchist wordt niet langer beschouwd als menselijk, maar als een wild beest dat overal moet worden
opgejaagd,' beklaagde de anarchistische terrorist Émile Henry zich in 1894, kort nadat hij met een willekeurige
bomaanslag in Parijs tientallen mensen doodde en verwondde. Uniek was zijn aanslag niet, het was er een uit
vele. Tijdens de eerste internationale golf van terrorisme eind negentiende eeuw ontploften alleen al in Europa
tientallen bommen en werden presidenten en vorsten koelbloedig vermoord. Het was voor de Europese
regeringen snel duidelijk dat ze een dreiging die zo grenzeloos was als het anarchisme onmogelijk alleen konden
bestrijden. Politiechefs uit heel Europa kregen de vrije hand om gezamenlijk en naar eigen inzicht de eerste
internationale terrorismebestrijding vorm te geven, ondanks het aanzwengelende nationalisme en de
conflicterende internationale belangen. In dit boek laat Wouter Klem op basis van uitvoerig archiefonderzoek
zien hoe een nieuwe politiegeneratie _ de antiterroristen _ middels studiereizen, conferenties en de uitwisseling
van de nieuwste technologieën het anarchistische gevaar in kaart bracht en bestreed. In heel Europa, waaronder
in Nederland, kwamen nieuwe samenwerkingen van de grond. De antiterroristen zochten de morele en
rechtsstatelijke grenzen op, richtten centrale politiebureaus in voor Europese surveillance en deelden vrijelijk
persoonsgegevens en dreigingsrapporten. Henry had gelijk, heel Europa bundelde haar krachten tegen de
anarchisten. 'Wie altijd al wilde weten waar de contraterroristen vandaan kwamen, moet dit boek lezen. Wouter
Klem schreef het eerste boek over het ontstaan van de strijd tegen terrorisme in Nederland in de negentiende
eeuw. Grondig onderzocht, baanbrekend en ook nog zeer spannend en vlot geschreven. Een must om de
hedendaagse worsteling met radicalisering en terrorisme in context te plaatsen.'BEATRICE DE GRAAF Wouter
Klem (1988) studeerde geschiedenis in Leiden. Hij promoveerde in 2020 aan de Universiteit Utrecht op zijn
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onderzoek naar de terrorismebestrijding van de late negentiende eeuw.
This book offers a comprehensive yet compact history of this surprisingly little-known but fascinating country,
from pre-history to the present.
Wat als het einde veel dichterbij is dan je denkt? Nu Saddam Hussein en Yasser Arafat niet langer in het vizier
zijn, lijkt in het Midden-Oosten eindelijk een tijdperk van welvaart en veiligheid te zijn aangebroken. Met behulp
van een Amerikaanse president die voorstander is van vrijheid en democratie, hebben de Israëliërs en de
Palestijnen een vredesverdrag getekend. Er is een einde gekomen aan het geweld en de economie bloeit als
nooit tevoren. Achter de horizon dreigt echter een nieuw gevaar. In Rusland is een dictator opgestaan. Iran doet
zijn uiterste best zijn kernwapenarsenaal compleet te maken. Onder leiding van Moskou en Teheran is er een
nieuwe as van het kwaad in opkomst. Twee hoge veiligheidsadviseurs van het Witte Huis, Jon Bennett en Erin
McCoy, gaan met gevaar voor hun leven en alles wat hen lief is op zoek naar het ene antwoord: stormt de wereld
af op de totale verwoesting die 2500 jaar geleden werd voorzegd? Een bloedstollende, internationale thriller
over een wereld aan de vooravond van de Apocalyps. * in drie maanden 150.000 exemplaren verkocht in Amerika
* New York Times best-seller Een lezer op Amazon: Thanks mr. Rosenberg, you ruined my weekend! Joel
Rosenberg schreef 5 bloedstollende, internationale thrillers over de wereld aan de vooravond van de Apocalyps.
Terroristische aanslagen, de bouw van de Derde Tempel in Jeruzalem, kernwapens in Rusland en Iran,
bloedbaden in Irak en de Verenigde Staten leiden tot grote mondiale spanningen. De Amerikaanse
veiligheidsadviseur Jon Bennett en zijn collega Erin McCoy gaan samen de strijd aan. Is het einde van de
geschiedenis nabij? Welke rol spelen eeuwenoude bijbelse profetieën? De thrillers van Joel Rosenberg vormen
een eenheid, maar zijn ook als afzonderlijke delen te lezen. De juiste volgorde van deze reeks is: 1. De Laatste
Jihad 2. De Laatste Dagen 3. Het Ezechiëlscenario 4. De Tempelcodex 5. De Eindstrijd De nieuwe reeks van Joel
Rosenberg begint met de Twaalfde Imam. Binnenkort verschijnt het tweede deel Operatie Teheran. Lees verder
»
Julius Hoste en zijn Londens oorlogsdagboek
Historische W.P. encyclopedie
Vrijheid en rede
Nationale steunmaatregelen en het Europees gemeenschapsrecht
De Lage Landen
Grondlijnen van internationaal recht
Deel I. Geoorloofdheid experimentele handelingen; Hoofdstuk 1. Begripsafbakening; 1. Inleiding; 2. Medische experimenten:
een specifieke categorie van medische handelingen; 3. Soorten experimenten; Hoofdstuk 2. Geoorloofdheid experimenteel
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handelen; 1. Inleiding; 2. Een principieel strafrechtelijk verbod; 3. Het normatieve kader voor experimenteel handelen; Deel
II. Civielrechtelijke aansprakelijkheid; Hoofdstuk 1. Rechtsverhoudingen; 1. Inleiding; 2. Rechtsverhouding tussen
proefpersoon en experimentator/onderzoeksinstelling; 3. Rechtsverhouding andere partijen; Hoofdstuk 2. Aansprakelijkheid;
1. Aansprakelijkheid voor eigen fout; 2. Aansprakelijkheid voor hulppersonen of uitvoeringsagenten; 3. Aansprakelijkheid
voor producten die schade veroorzaken; 4. Schade en causaal verband; 5. Aansprakelijkheid andere partijen; 6. Specifieke
verweermiddelen; Hoofdstuk 3. Verzekeringen; 1. Internationaal privaatrechtelijke analyse van de door de farmaceutische
industrie afgesloten verzekeringscontracten; 2. België; Hoofdstuk 4. Alternatieve aansprakelijkheidssystemen; 1. Inleiding; 2.
Voorstellen de lege feranda; 3. Analyse van de alternatieve voorstellen; Algemene conclusies; Bibliografie;
Trefwoordenregister.
Vijf thrillers voor een aantrekkelijke prijs. Met deze bundel bespaar je 35 euro. De vijf topboeken in deze ebookbundel zijn:
'Koud vuur' van Noel Hynd, 'De zwarte dag van Oswald' van Dick van den Heuvel, 'De griepbom' van Paul McCusker en Walt
Larimore, 'Het Ezechielscenario' van Joel Rosenberg en 'Operatie Wederkomst' van Paul Maier.
Tweede, verbeterde druk! In het voorjaar van 2010 verklaren vooraanstaande bankiers dat 'Financiele instellingen de
afgelopen twintig tot dertig jaar doorgedrongen zijn tot in het hart van de staat en dat ze als een staat gereguleerd moeten
worden'. Zij waarschuwen voor monsters die ons kunnen vernietigen en dat voortdurend proberen. De Duitse minister van
Financien pleit voor het inzetten van de Inlichtingendiensten op de geldwereld. De dreiging komt uit die hoek; ze voeren een
oorlog met financiele middelen en heerst middels economische crises, destabiliserende massamigraties, wereldwijde
natuurrampenscenarios en culturele perversies. De mens moet zijn plaats vinden in de New World Order van geheime
netwerken, grootbanken, multinationals en supranationale organisaties. Opgejaagd op de weg van de zelfvernietiging, lijken
de Europese volken niet meer aan de ondergang van hun cultuur en beschaving te kunnen ontsnappen.
A Master Cumulation 1965-1984
Deel 1
Diplomatieke cultuur
Zaken doen met het buitenland
Het openbaar ministerie en de afhandeling van strafzaken in Nederland
Rijks geschiedkundige publicatiën

Mede door de verschijning van de eerste druk van dit boek, in 2008, is de belangstelling
bij projectmanagers om een training te volgen op basis van de IPMA-C of IPMA-D examens
zeer sterk gegroeid. Ook is het aantal opleidingsinstellingen dat trainingen aanbiedt
voor deze examens, zeer sterk toegenomen. Dit boek was het eerste en enige boek dat de
volledige leerstof voor IPMA-D en IPMA-C aanbood, afgestemd op de CITO-eindtermen voor
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beide examens. In deze tweede druk is de inhoud aangepast aan de nieuwe CITO-eindtermen,
versie 2011. Op basis van duidelijke uitspraken uit de markt is er voor gekozen om weer
één boek uit te brengen dat zowel voorbereidt op het IPMA-C examen als op het IPMA-D
examen. De hoofdopzet is dan ook niet gewijzigd. Wel zijn er onderwerpen weggelaten en
toegevoegd, aansluitend op de nieuwe eindtermen. Bovendien wordt er nu een duidelijk
onderscheid gemaakt tussen de teksten die bedoeld zijn voor IPMA-C én IPMA-D, en de
teksten die alleen aansluiten op de IPMA-C eindtermen. Dit boek is bedoeld voor iedereen
die zich professioneel bezighoudt met projectmanagement en voor degenen die een IPMA-C of
IPMA-D examen willen afleggen en zich willen laten certificeren als projectmanager. De
inhoud van dit boek is gebaseerd op de NCB versie 3 van IPMA-NL. Daarmee biedt dit boek
een uitgebreide en grondige verkenning van het vakgebied van de projectmanager, gebaseerd
op de 46 competenties die de NCB onderscheidt. Deze competenties zijn verdeeld in drie
gebieden: Technische competenties Gedragscompetenties Contextuele competenties De
consequente structuur van alle hoofdstukken maakt dat het boek goed toegankelijk is,
ondanks het grote aantal behandelde onderwerpen. Bij dit boek is separaat (gratis, via
internet) verkrijgbaar: • Alle afbeeldingen in het boek, in Powerpoint formaat. Klik op
de knop Training Material bij het boek op onze website. De auteurs sluiten bij de nadere
toelichting van de competenties aan op de in de CITO-eindtermen vermelde
referentieliteratuur. In principe zijn dat de publicaties die in Nederland en België
gelden als de belangrijkste projectmanagementliteratuur. Die literatuur gaat veelal
slechts in op één of enkele aspecten. Een van de sterke punten van Projectmanagement op
basis van NCB versie 3 is dan ook dat het totale kennisgebied van projectmanagement, met
alle aspecten, in een brede samenhang aan de orde komt. Er is gekozen voor een open
schrijfstijl, waardoor de inhoud goed toegankelijk is. Tekstboxen (kaderteksten) naast de
hoofdtekst met praktijkvoorbeelden bieden extra verduidelijking bij de hoofdtekst. De
inhoud van het boek is gereviewd door een uitgebreid team van ervaren IPMA-trainers en
IPMA-gecertificeerde projectmanagers.
Recht in beweging is het uithangbord van de jaarlijkse alumnidag van het Vlaams Rechts
Genootschap. Nu de 24ste op rij. Op deze alumnidag staan de recente ontwikkelingen op het
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vlak van recht steevast op de agenda. Dit boek bevat de tekst van de lezingen, die op 21
april 2017 door niet minder dan 500 juristen beluisterd en besproken werden.
Een succesvol handelaar op Wallstreet, ontwerper van een Arabisch-Israëlisch vredesplan,
reist samen met een brede delegatie naar Gaza voor een ontmoeting met Yasser Arafat.
Tijdens de ontvangst worden Arafat en de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken
gedood door een zelfmoordcommando.
Zwerver in niemandsland
bevat: Koud vuur, De zwarte dag van Oswald, De griepbom, Het Ezechielscenario, Operatie
Wederkomst
Verslag der handelingen der Staten-Generaal
Discriminatie in verzekering
Book Review Index
Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1919-1945
Het exclusieve verhaal van de undercoveragent die 's werelds meest gezochte drugsbaron oppakte Joaquín Guzmán Loera, beter bekend als
El Chapo, maakte in de jaren tachtig carrière binnen het Sinaloa-kartel en groeide uit tot een van de rijkste, wreedste en machtigste
drugsbaronnen van Mexico. Twee keer werd hij gearresteerd en twee keer lukte het hem te ontsnappen. Hij leek onaantastbaar, tot de
Amerikaanse Drug Enforcement Agency zijn pijlen op hem richtte. Omdat het Sinaloa-kartel enorme partijen drugs de vs in smokkelde en
daar verkocht, besloot de dea in het kartel te infiltreren. Undercoveragent Andrew Hogan, die de leiding over de operatie had, volgde
zeven jaar lang met ijzeren volharding alle sporen die naar El Chapo leidden. Uiteindelijk met succes: de kartelleider werd opgepakt en in
2017 uitgeleverd aan de vs. De jacht op El Chapo is het exclusieve en schokkende verhaal over de ondergang van een van de grootste
misdadigers ter wereld.
Every 3rd issue is a quarterly cumulation.
An image in technicolor. Fifty years of wars in Vietnam 1940-1990 gives a broad and innovative interpretation of the history of Vietnam
between 1940 and 1990. Black and white characterisations, one-sided interpretations and prevailing myths are debunked. Instead, a
nuanced and multifaceted picture is given in which the United States is less prominent. History is not only written by the victors and, in this
case too, the history of Vietnam during this period cannot be attributed solely to Ho Chi Minh and the success of the Communists in 1975.
The internal losers, that is, the other political movements and their leaders, must also be given a crucial place in Vietnam’s history. For
example, the civil wars that took place between 1940 and 1990 played an unmistakable role. The older, idealised image of North Vietnam
is inaccurate. This country was a dictatorial and oppressive police state. After 1954, the North Vietnamese leaders were embroiled in a
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fierce power struggle and were largely responsible for the war in South Vietnam. The answer to the question of who the legitimate
representatives of the Vietnamese nation were also requires a more balanced judgment of non-Communist politicians, such as Bao Dai,
Ngo Dinh Diem and Nguyen Van Thieu. As for the role of international players, initially, it was the Cold War that determined the United
States’ interference; later, it was American credibility. In the end, it was the support from China and the Soviet Union that was the deciding
factor for North Vietnam’s victory. Important new perspectives are given on the role of minorities, the meaning of ‘a third way’, the
devastating effects of the strategy, the role of women and girls, and the mental and cultural aspects of the wars.
A Concise History of the Netherlands
De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de geneesheer en het ziekenhuis. Met actualiseringskatern. (Reeks Aansprakelijkheidsrecht, nr.
9)
Het experiment beproefd
Leven naast de catastrofe
een juridische analyse van medische experimenten met mensen
Geschiedenis van Westerse samenlevingen 1750-1989
Opnieuw is gebleken dat het bewerken van een boek als Veegens' Cassatie in burgerlijke zaken onvermijdelijk een werk van lange adem is, zeker indien de
beroepsmatige werkzaamheden van de bewerkers hun aandacht nagenoeg volledig opeisen. Het tijdsverloop heeft echter wel het voordeel opgeleverd dat in
deze nieuwe druk de herziening van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering en van de Wet op de rechterlijke organisatie kon worden verwerkt. De
lezer zal terstond opvallen dat het uiterlijk van het boek sterk verschilt met dat van de vorige drukken. Op uitdrukkelijk verzoek van de uitgever en de
redactie van de Asser-serie is het opgenomen in de nieuwe serie Asser-procesrecht. De bewerkers meenden dat zij moeilijk konden weigeren op dit verzoek
in te gaan, toen duidelijk werd dat in de procesrecht-serie niet de traditionele opzet van de Asser-serie met paragrafen in grote en in kleine letter en met
noten in de tekst zou worden aangehouden. Ook de indeling en de inhoud van het boek is gewijzigd, ten dele zelfs ingrijpend. In het eerste hoofdstuk
behoefde het historische deel uiteraard de minste aanpassing. Anders lag dit bij het rechtsvergelijkende deel, omdat, afgezien van de ophe/ng van SowjetUnie en DDR, in een aantal landen het procesrecht belangrijk is gewijzigd (Duitsland, Groot-Brittannie« en de Verenigde Staten) of, zoals in Zwitserland,
zal worden gewijzigd. Naar vanzelf spreekt moest in het tweede hoofdstuk een aantal nummers (subparagrafen) ingrijpend worden gewijzigd in verband
met het bij de herziening van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering ingevoerde nieuwe regiem voor het beroep tegen tussenuitspraken. Het derde en
het vijfde hoofdstuk behoefden geen ingrijpende wijzigingen. In het vierde hoofdstuk hebben wij het nummer handelende over de uitleg van
wilsverklaringen ter wille van de overzichtelijkheid en om het verwijzen ernaar te vergemakkelijken opgesplitst in vijf nummers; het nummer handelende
over variaties in de motiveringsplicht is om dezelfde redenen opgesplitst in zes nummers. In de aan het novum in cassatie gewijde paragraaf zijn de
volgorde en de opschriften van de nummers ter wille van de duidelijkheid gewijzigd. Het zesde hoofdstuk met als opschrift de uitspraak in cassatie is ter
wille van de systematiek en overzichtelijkheid zeer ingrijpend gewijzigd. Die systematiek en overzichtelijkheid lieten enigszins te wensen over, omdat het
boek althans in hoofdzaak is opgezet als een commentaar op wetsartikelen en het wetboek, anders dan bijvoorbeeld de Algemene wet bestuursrecht, geen
artikel kent, dat aangeeft welke dicta de Hoge Raad kan uitspreken. Wij hebben dit hoofdstuk opgesplitst in een zestal paragrafen en twee paragrafen
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gewijd aan respectievelijk de niet-ontvankelijkverklaring en verwerping van het beroep en aan de vernietiging. Voorts is het nummer over de motivering
van de uitspraken van de Hoge Raad opgesplitst in acht nummers. Afzonderlijke paragrafen zijn gewijd aan de kostenveroordeling en aan de voorzieningen
tegen uitspraken van de Hoge Raad. Het nummer handelende over de procedure na verwijzing is opgesplitst in drie nummers en in een afzonderlijk
hoofdstuk ondergebracht, omdat deze materie niet thuis hoort in een hoofdstuk over de uitspraak in cassatie. Het achtste hoofdstuk, gewijd aan het beroep
in cassatie tegen beschikkingen op rekest, is aangepast en enigszins uitgebreid, maar niet ingrijpend gewijzigd. Ten slotte hebben wij een negende
hoofdstuk opgenomen met beschouwingen over de toekomst van de cassatie. Uit het vorenstaande blijkt reeds dat wij ook nu een vernummering van de
subparagrafen hebben moeten doorvoeren. In verband daarmee hebben wij weer ten gerieve van de lezer die het boek op basis van verwijzingen naar de
vorige druk raadpleegt, een transponeringstabel opgenomen. Literatuur en jurisprudentie zijn bijgewerkt tot 1 april 2005. Wij hebben echter geanticipeerd
op de totstandkoming van de wet die aanvankelijk als veegwet is aangeduid doch thans is geheten de Wet Aanpassing van enkele onderdelen van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enige andere wetten in verband met het nieuwe procesrecht. Deze wet, door ons verkort aangeduid als
Aanpassingswet nieuw procesrecht 2005, zal naar mag worden aangenomen nog dit najaar door de Eerste Kamer worden aanvaard. Evenals in 1989 gaat
de dank van de bewerkers uit naar de maatschap Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, die ook nu weer de bewerkers in ruime mate morele en materie«le
steun heeft verleend, onder meer in de vorm van gastvrijheid, de eerste bewerker te haren kantore geboden. Ook nu hebben wij weer niet tevergeefs een
beroep gedaan op derden bij de actualisering van de beschrijving van buitenlandse rechtsstelsels. Mevrouw Ingrid Boone heeft ons waardevolle
inlichtingen verstrekt over de ontwikkelingen in de rechtspraak van het Belgische Hof van cassatie, mevrouw Ena-Marlies Bajons heeft ons gegevens
verstrekt omtrent de recentere wijzigingen van het in Oostenrijk geldende verlofstelsel, Xavier Oberson heeft ons wegwijs gemaakt met betrekking tot de
thans nog niet voltooide hervorming van het beroep op het Zwitserse Bundesgericht, Michael Gregers Larsen heeft ons ge|«nformeerd omtrent de in
Denemarken ingevoerde wijzigingen, Charles Lister heeft critisch commentaar op onze beschrijving van het Amerikaanse stelsel geleverd en Sebastiaan
Pompe heeft wederom een grote bijdrage geleverd aan de actualisering van het aan de cassatie in Indonesië gewijde nummer. Leen Keus heeft ons
belangrijke aanwijzingen gevoorbericht geven waar het ging om de verdere ontwikkelingen van het communautaire recht. Wij danken hen allen zeer. Den
Haag, mei 2005 E. Korthals Altes H.A. Groen.
Bundel lezingen rond vier thema's.
Dit handboek behandelt ontstaan en kenmerken van het moderne Westerse maatschappijtype. Bert Altena en Dick van Lente, historici werkzaam aan de
Erasmus Universiteit te Rotterdam, beschrijven de ingrijpende economische, culturele en politieke veranderingen vanaf het midden van de achttiende eeuw
tot aan de val van de communistische regimes in 1989. Vrijheid en rede worden als belangrijke kenmerken van Westerse samenlevingen gezien. Tijdens de
Verlichting maakten die samenlevingen zich los van kerkelijk en wereldlijk gezag, tijdens de Franse Revolutie van de oude staats- en maatschappijopbouw
en tijdens de industriële revolutie van belemmerende instituties en natuurlijke beperkingen. Rede en vrijheid hebben niet alleen een positieve lading.
Rationaliteit blijkt tot waanzin te kunnen leiden, vrijheid tot onderdrukking.
De Cynja
De jacht op El Chapo
Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Procesrecht. Deel 7. Cassatie in burgerlijke zaken
Recht in beweging - 29ste VRG-Alumnidag 2022
Projectmanagement op basis van NCB versie 3 – IPMA-C en IPMA-D – 2de geheel herziene druk
referaten van de zevende studiedag van het Interuniversitair Centrum voor Mensenrechten (ICM), V.U. Brussel, 16 december 1999
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De economische relaties tussen Nederland en Duitsland zijn sinds de late negentiende eeuw bijzonder intensief.
Ondanks de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog en de Duitse bezetting realiseerden politici en
ondernemers zich dat Nederland voor zijn wederopbouw afhankelijk was van de grote buur in het Oosten. Dat
leverde een spagaat op. Enerzijds wilde Nederland Duitsland straffen voor het aangerichte leed, anderzijds was
het bittere noodzaak de economische betrekkingen zo snel mogelijk te normaliseren. Herstelbetalingen,
restitutie en annexatie verdwenen al snel naar de achtergrond. De betrekkingen met Duitsland waren zelfs van
groter belang voor het Nederlands herstel dan de Marshallhulp. Desondanks bleef het beleid ten aanzien van
Duitsland lange tijd gekenmerkt door ambivalentie. Dit tot grote ergernis van Bonn. Maar de Bondsrepubliek kon
na 1949 niet zonder de politiek steun van Nederland, dat bovendien een belangrijke rol speelde als
handelspartner. Nederland en Duitsland waren dus tot elkaar veroordeeld.
De Cynja is een geïllustreerd verhaal om kinderen kennis te laten maken met de geweldige wereld van cyberveiligheid en technologie. Een nieuwe generatie slechteriken is opgestaan, en ze verstoppen zich in de duistere
cyberkrochten van onze digitale buurten, diep in de virtuele wereld. Zombies, wormen, botnets – ze bedreigen
onze toekomst en ons geluk. Maar er is hoop. Een eenzame strijder neemt het op tegen dit nieuwe, sinistere
cyberkwaad. Dat is de Cynsei. De Cynsei probeert onze veiligheid te bewaken. Maar de beschermheer van al het
goede in cyberspace kan niet in zijn eentje vechten. Hij heeft te veel vijanden. De Cynsei heeft hulp nodig om te
voorkomen dat het internet in duisternis verdwijnt. Maar wie zou er moedig genoeg zijn om de diepten van
kwaadaardige netwerken in te duiken? Dat is de Cynja.
De Europese uitdaging
een onderzoek van het communautaire beleid, met bijzondere nadruk op procedure en rechtsbescherming
Kleine serie
Het ezechiel scenario
de Nederlands-Duitse economische en politieke betrekkingen tussen 1945-1957
Een beeld in technicolor
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