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Het Grote Falen Van De Ambulance Top Fnv
Inleidingen gehouden op een bijeenkomst van de Nederlandse kring van
politicologen in mei 1982.
Vier publiek-private verbanden waarin overheden samen met maatschappelijke
partners beleid maken en uitvoeren (aids/hiv-beleid, mestbeleid, het convenant
huisartsen en de bepaling van mac-waarden), vormen de basis voor een
interdisciplinaire toets van deze eigentijdse bestuursvorm. De toetssteen wordt
ontleend aan het bestuursrecht, de bestuurssociologie en de rechtssociologie.
De drie trefwoorden uit de ondertitel staan daarbij centraal. Afsluitend wordt de
spanning tussen stabiele rechtsverhoudingen en de eisen van slagvaardig
bestuur behandeld, die zo kenmerkend zijn voor dit type bestuur.
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.
Chinese New Migrants in Suriname
Concepts and Methods in a One-World, Problem-Oriented Paradigm
Sluiproutes Van de MacHt
vrije markten en het falen van de wereldeconomie
Oncologie
Succes en falen van overheidsbeleid
This title can be previewed in Google Books http://books.google.com/books'vid=ISBN9789052603148.
In Van de hand in de tand komen de donkere kanten van Paul Austers
levensverhaal aan bod. Als jongen van zestien, zeventien wist hij namelijk al: hij zou
schrijver worden. Het vergaren van zoveel mogelijk wereldse goederen zei hem
niets, zijn hele leven zou in het teken van dat ene Grote Doel staan. Natuurlijk moest
hij zichzelf daartoe allereerst in leven zien te houden en daarom waren baantjes
prima. Voorwaarde was wel dat ze tijdelijk waren en op de een of andere manier
van nut voor zijn schrijverscarrière: hetzij als levenservaring, hetzij als
‘beproeving’ van zijn instrument, de taal. Dit leven van de hand in de tand slorpte
al zijn tijd en energie op en van het echte werk kwam het niet. De levenskeuze die
hij als adolescent zo gemakkelijk maakte blijkt fatale gevolgen te hebben. In Van de
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hand in de tand heeft Auster een cruciaal thema bij de kop gevat: leven van de pen.
De belangrijkste personages: hijzelf, het Geld en het Toeval. In lucide proza voert
hij het Geld ten tonele als een mogelijke brenger van vrijheid, maar vooral als de
meest tirannieke slavendrijver die er bestaat.
Deze bundel bevat geschreven portretten van zestien Nederlandse theologen van
verschillende pluimage en statuur. Enkelen namen zelfs afscheid van kerk en geloof.
Wat het gemêleerde gezelschap bindt, is dat ze allen op eigen wijze, in woord en
daad, wat aan de maatschappelijke problemen van hun tijd wilden doen. De
schetsen brengen niet alleen hun boeiende levens in beeld, maar ook twee eeuwen
protestantse maatschappelijke betrokkenheid.
Groot placaet-boeck, vervattende de placaten, ordonnantien ende edicten van de ...
Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, ende van de ... Staten van Hollandt
en West-Vrieslandt, mitsgaders vande ... Staten van Zeelandt ...
Van de hand in de tand
Archeologie van de Tweede Wereldoorlog
Vijftig jaar oorlogen in Vietnam 1940-1990
Groot placaatboek, vervattende de placaaten, ordonnantien en edicten van de hoog
mog. heeren Staaten generaal der Vereenigde Nederlanden; en van deedele groot
mog. heeren Staaten van Holland en Westvriesland; mitsgaders van de edele mog
heeren Staaten van Zeeland ... [15. Junij, 1097-19. Jan., 1795]
Welke invloed heeft de toenmalige secretaris-generaal van de CPSU en president
van de Sovjetunie, Michail Gorbatsjov, op de val van de Berlijnse muur gehad?
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 Vietnamʼs 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 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 Statesʼ 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 Vietnamʼs victory. Important new perspectives are given on the role of
minorities, the meaning of ʻa third wayʼ, the devastating effects of the strategy,
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the role of women and girls, and the mental and cultural aspects of the wars.
Columns uit de periode 2010-2011 over nationale en internationale politieke
kwesties, door de historicus en voormalig VVD-Tweede Kamerlid.
Bij de overheid gaat nogal eens wat fout. Soms is er sprake van grote
beleidsfouten, bijvoorbeeld beleidsplannen die niet blijken te werken, stelsels die
hun doelen niet halen en programma's die verkeerd uitpakken. Maar er zijn ook
concrete projecten die mislukken. Vaak gaan er zaken mis in de uitvoering. De
ernst van de fouten kan nogal uiteenlopen. Ook worden sommige fouten
uitvergroot, terwijl andere juist worden gemaskeerd. Soms is een fout bijna
onvermijdelijk, bijvoorbeeld omdat bij het maken van beleid niet gelet is op de
uitvoerbaarheid. Maar het kan ook gaan om blunders. 'Dat had niet zo gemoeten'
is een veelgehoorde verzuchting in dit verband. Roel Bekker gaat op basis van
een analyse van de voorvallen, maar ook aan de hand van zijn eigen ervaringen
als topambtenaar, in op wat er misgaat. Hij beschrijft een groot aantal grote en
kleine mislukkingen. Kern van het boek is een verkenning van de oorzaken van
wat er fout is gegaan. En dan vooral de achterliggende oorzaken: het politieke
systeem, de bureaucratie of de verkokering van de overheid. Of gewoon
stommiteiten. In een apart hoofdstuk komt een aantal blundergebieden aan de
orde, terreinen of thema's waarbij het vaker fout gaat dan normaal. Hoe komt
dat? Bij de overheid gaat men ongemakkelijk om met fouten. Ze worden vaak
ontkend of gebagatelliseerd. Of juist sterk uitvergroot. Roel Bekker beschrijft een
tiental van de meest gebruikte reacties van de overheid, variërend van 'hoezo,
fout?' tot deemoed en het aanbieden van excuses. Tot slot komt hij met een
aantal suggesties ter verbetering. Bron: Flaptekst, uitgeversinformatie.
De kwestie Europa
Aansprakelijkheid voor het nucleaire risico
Een beeld in technicolor
Multidisciplinary Design Approach and Safety Analysis of ADSR Cooled by
Buoyancy Driven Flows
The Inevitability of Ethnic Performing
de behoorlijkheid, effectiviteit en legitimiteit van onderhandelend bestuur
De succesvolle resultaten van de hartchirurgie hebben ertoe
geleid dat er in Nederland een nieuwe patiëntenpopulatie is
ontstaan: volwassenen die zijn geopereerd wegens aangeboren
hartafwijkingen. In Nederland worden per jaar ongeveer 1500
kinderen met een hartafwijking geboren van wie meer dan 85% de
volwassen leeftijd bereikt. Ruw geschat zijn er momenteel in
Nederland 20.000 à 25.000 volwassenen met een aangeboren
hartafwijking. Van hen heeft 75% een palliatieve of correctieve
hartoperatie ondergaan. Deze nieuwe patiëntengroep vergt zowel
diagnostisch als therapeutisch een andere benadering door de
behandelende artsen, of dit nu huisartsen, internisten of
cardiologen zijn. Deze uitgave biedt inzicht in de belangrijkste
kenmerken van de populatie en in gewenste behandelingsvormen,
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met een nadruk op chirurgische ingrepen. Het boek is uitgevoerd
in full color en bevat prachtige aquarellen van hartoperaties
van de hand van Dr. J.P.M. Hamer.
Overzicht van de historische ontwikkeling van de Europeescontinentale rechtstraditie.
The annual journal Palaeohistoria is edited by the staff of the
Groningen Institute of Archaeology, and carries detailed
articles on material culture, analysis of radiocarbon data and
the results of excavations, surveys and coring campaigns.
de Amsterdamse vereniging Kunst aan het Volk, 1903-1928
Palaeohistoria 51/52 (2009/2010)
Water Management, Communities, and Environment
Tijdschrift voor economie en management
Dat had niet zo gemoeten!
de Belgische Boerenbond, 1890-1990
Essay from the year 2000 in the subject Politics - International Politics - Region: Russia, grade: 7,5
von max 10, University of Amsterdam (FMG), language: Dutch, abstract: Met de overwinning van
de geallieerden over het fascisme in 1945 was er met het daarop volgende falen van het overleg
tussen de westelijke geallieerden en de Sovjet-Unie gauw een nieuwe confrontatie en een dreiging
van een nieuwe wereldoorlog. Snel was er een scheidslijn tussen de twee kampen, de westerse en
de oosterse wereld, die door de stad Berlijn liep. Deze toestand zou uiteindelijk tot de implosie van
het communisme in het Oostblok aan het eind van de jaren tachtig blijven. De besluiten van de
leiders der supermachten m.b.t de veiligheid hebben enorme politieke, financiële en sociale
consequenties gehad voor alle mensen in de kapitalistische en communistische wereld en
natuurlijk ook voor mij zelf. Als Duitser, die in 1972 in West-Berlijn geboren is, ben ik met de
Muur opgegroeid, waarbij tot het eind van de jaren tachtig een conflict tussen Oost en West met
gevolgen zoals een blokkade (zoals bijv. 1948) of zelfs een derde wereldoorlog mogelijk leek. De
consequenties voor mij als West- Berlijner zouden in zo’n geval bij uitstek groot geweest zijn. De
leiders van de twee supermachten waren daarom vanwege hun persoonlijkheidsbeeld belangrijk.
Met name de vraag van vrede of oorlog lag in grote mate in de handen van de twee leiders. Wat
zou de uitkomst van de revolutie in de DDR 1989 zijn geweest als niet een verstandige en
terughoudende leider van de CPSU zoals Gorbatsjov in het Kremlin zat? Deze vraag is allen
hypothetisch en valt moeilijk te beantwoorden. Maar wij kunnen wel rond tien jaar teruggaan en
een gevoelig moment in de geschiedenis benaderen , waarbij de gebeurtenissen in de DDR hebben
kunnen anders verlopen en volgende vraag onderzoeken: [...]
`Je gaat het pas zien als je het doorhebt, het is zo n typische Cruijff-uitdrukking waar je twee keer
naar kijkt en dan om moet lachen. Cruijff was en is nog steeds een orakel. Voor sommigen een
bron van wijsheid, voor anderen van kleurrijke, onbegrijpelijke taal. Maar over één ding is
iedereen het eens: als succes de maatstaf is, is Johan Cruijff een leider. Leiders onderscheiden zich
immers doordat zij het beste uit zichzelf en hun omgeving kunnen halen. Dit boek kan worden
gelezen als een verzameling van amusante, kleurrijke voetbalverhalen. Bovendien kan de lezer die
daarvoor openstaat het een en ander leren van het handelen van Cruijff. Leiderschap wordt op
een originele en eenvoudige wijze gedemonstreerd. `In voetbal is het simpel: je bent op tijd of je
bent te laat. Als je te laat bent, moet je zorgen dat je op tijd vertrekt. `Wat is snelheid? Vaak
verwisselt de sportpers snelheid met inzicht. Kijk, als ik iets eerder begin te lopen dan een ander,
dan lijk ik sneller. `Als ik een bal aan de voet heb die ik wil afspelen, dan moet ik rekening houden
met mijn bewaker, de wind, het gras, de snelheid waarmee de spelers lopen. Wij berekenen de
kracht waarmee je moet schoppen en de richting in ééntiende seconde. Een computer doet daar
twee minuten over!
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Nederlandse en Europese beleidsvorming gaan steeds vaker hand in hand. Op welke wijze werkt
dit door in het gedrag van de Nederlandse overheid, politieke partijen, belangenverenigingen en
maatschappelijke organisaties? En hoe beïnvloedt hun handelen de publieke beeldvorming over
Europa? Uniek interview materiaal en historische media analyse tonen aan dat Nederland in
vergelijking met andere Europese landen slechts schoorvoetend het Europese perspectief opneemt
in de openbare sfeer. Hoewel politici en journalisten daarbij met een beschuldigend vingertje naar
elkaar wijzen, wijten beiden dit aan een gebrekkige politisering van Europese vraagstukken. Met
het oog op de aankomende verkiezingen van het Europees Parlement rijst dan ook de vraag of
hier binnenkort verandering in valt te verwachten?
Het grote falen
The Low Countries in Comparative Perspective, C. 1000 - C. 1800
Ieder voor allen
Vrije val
onthullend beeld van 100 jaar Britse geheime dienst
fouten en falen van de overheid onder het vergrootglas

"The energy consumption in the world is directly related to the
economical growth. The International Energy Agency estimates a
doubling increase of electricity demands in the next 25 years
(Energy Outlook, 2004). Somehow, this growth must be satisfied
without destroying the ecological equilibrium of our planet. For
this reason, all sorts of energy resources, which are potential
pollutants for the environment are being investigated, and their
technologies improved, plus new renewable energies are
developed. It is also evident that renewables will take several
decades before they are able to substitute the present capacity
and even more, to cope with the future energy demands. Nuclear
energy is an air pollution free technology with the potential to
satisfy the worlds energy demands for many centuries. However,
some concerns about the use of nuclear energy have to be further
developed in order to recognize nuclear energy as a sustainable
option. This book deals with concerns such as the use of nuclear
energy for weapons, the risk of accidents with radioactivity
release and the waste management."
Gordon Thomas is een toonaangevende specialist op het gebied van
de geheime diensten. Ter gelegenheid van de honderdste
verjaardag van de Britse geheime dienst verschijnt nu van zijn
hand het definitieve standaardwerk over de MI5 en MI6. Geheime
oorlogen beslaat een eeuw van triomfen en mislukkingen van een
van de oudste en machtigste geheime diensten ter wereld. Thomas
vertelt over de Britse geheime dienst tijdens de nadagen van het
Britse wereldrijk; over hun rol in de overwinning van de
geallieerden tijdens de Tweede Wereldoorlog; het naoorlogse
verraad van sommige agenten; het overlopen van Sovjetagenten en
het ingewikkelde proces om ze in te pakken; de vaak slechte
relatie van de Britse geheime dienst met de CIA, Europese
geheime diensten en de Mossad; de samenwerking tussen de Britten
en de Amerikanen tijdens de zoektocht naar Osama bin Laden; en
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de manier waarop MI5 en MI6 omgaan met spionage tijdens
biologische oorlogsvoering en ruimtespionage. Zoals gezegd, het
boek is het verhaal van een dienst, die geleid wordt door mannen
en vrouwen die geheimzinnig zijn, excentriek en controversieel,
en die genadeloos over hun spionnen heersen. Gebaseerd op
indrukwekkend onderzoek en interviews met belangrijke spelers,
leest het als een spannende James Bond, vol met intriges en
informatie die alleen deze auteur bij elkaar heeft weten te
krijgen. Gordon Thomas is de bestsellerauteur van meer dan 50
boeken waarvan er meer dan 45 miljoen exemplaren zijn verkocht.
Een van zijn bekendste boeken, Operatie Mossad (1999),
verschijnt in september 2009 in een geactualiseerde editie.
Having no competitive works, this unique publication presents a
single structure for the analysis, explanation and solution of
environmental problems, regardless of their location, nature or
scale. In this problem-oriented approach, a coherent framework
interconnects the study of facts and values, environmental
systems, social causes and ethical premises. Counterbalancing
current biases, the author emphasizes the fundamental,
normative, economic and social-scientific aspects of truly
interdisciplinary environmental science. For instance, the
normative side of environmental problems are often neglected,
resulting in policy designs and evaluations containing
inefficient mixtures of sophisticated models and poorly grounded
normative premises; this is the first major study to enrich the
field with more normative consistency and groundedness. It is
also the first text to consistently identify the social causes
of environmental problems, rather than focusing on the physicalscientific aspects, and thus design deeper and more effective
policies. Furthermore, a tinge of post-modern thinking runs
throughout the book, with special care being taken, however, to
constantly keep in view the practical relevance of theory for
problem-oriented work. The book will be of interest to
environmental scientists and managers wishing to improve the
consistency and depth of their work, to social scientists and
geographers wishing to connect their discipline to the
environmental problems field, and to general scientists
interested in the connections between philosophy and practice.
Geheime oorlogen
Anesthesiologie
Groot-Brittannië
Het falen van Karel de Grote
Private Security Companies and Private Military Companies
De Verknoeide Erfenis Van Moeder Afrika
`De huidige wereldwijde economische crisis is grotendeels veroorzaakt door de
Verenigde Staten. In dit openhartige en indringende boek laat Nobelprijswinnaar
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Joseph Stiglitz zien hoe het slechte economische beleid van de Verenigde Staten ertoe
leidde dat de wereldmarkt in elkaar stortte, waarna ze met een in elkaar geflanste,
lukrake en nutteloze oplossing kwamen. Puttend uit zijn academische ervaring, zijn
jaren als topadviseur voor de Amerikaanse regering en de Wereldbank en zijn recente
aanstelling als economisch adviseur voor de Verenigde Naties, deelt Stiglitz zijn
aanbevelingen waar hij tijdens zijn hele loopbaan voor heeft gestreden: het herstellen
van de balans tussen marktwerking en ingrijpen van de overheid. Op naar een gezond
`crisis-proof financieel systeem. `Vrije val is een vurige aanval op Wall Street, de vrije
markt en op de Amerikaanse regering. The Times
Ce volume collectif, en hommage a Theo Venckeleer, medieviste et specialiste de
linguistique historique et de lexicologie du francais et de l'occitan, contient, outre une
presentation de la personnalite et de l'oeuvre scientifique de Theo Venckeleer, une
quarantaine d'articles, dus a des collegues belges, neerlandais, francais, anglais,
italiens, et canadiens, et regroupes en quatre sections: "Litterature du Moyen Age et de
la Renaissance", "Philologie: edition et etude de textes", "Linguistique diachronique:
lexicologie et morphosyntaxe historiques, histoire de la langue, variabilite textuelle et
contact de langues" et "Linguistique generale: lexicologie, syntaxe, semantique et
pragmatique".
Multidisciplinaire teams spelen een steeds grotere rol in de diagnostiek en behandeling.
Zij zorgen ervoor dat in de gehele oncologische keten optimale zorg kan worden
geboden. Deze 8e druk van dit boek volgt deze multidisciplinaire benadering, door
auteurs die werkzaam zijn in de diverse relevante vakgebieden, en biedt een overzicht
van oncologische vraagstellingen op het gebied van het ontstaan van kanker,
genetische predispositie, diagnostiek, behandeling, begeleiding en nieuwe
ontwikkelingen van deze ziekte. Daarnaast is er speciale aandacht voor de manier
waarop de zorg in Nederland is georganiseerd.
Hommage À Théo Venckeleer
Verslag der handelingen der Staten-Generaal
Economic Titles/abstracts
Integraal bestuur
Doen Wat Je Belooft
Voor sociaal-democratie, smaakopvoeding en verheffend genot
More so than in most other countries, water management was crucial in the Middle
Ages and early modern era in the Low Countries where both man and the changing
ecological conditions strongly affected the landscape. Striking is the enormous variation
in solutions to the water threat. The authors in this Jaarboek voor Ecologische
Geschiedenis primarily focus on the interaction between society and the environment:
social-political and social-economic factors prove to explain why the solutions
implemented were sometimes sustainable and sometimes not. The various case
studies are introduced by Martin Reuss, a water management specialist from the United
States.
Tan Malaka's levensloop is vaak in mysterie gehuld. In dit boek wordt dit grotendeels
ontrafeld, zoals ook waar en door wie hij om het leven werd gebracht. Zijn prominente
rol tijdens de Indonesische Revolutie—actief en als symbool—maken het noodzakelijk
uitgebreid de politieke verwikkelingen in de Republik en in de verdeelde linkse
beweging te beschrijven. In vele opzichten worden over doorslaggevende
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gebeurtenissen in de Revolutie nieuwe gegevens en visies verschaft.
This book covers various aspects of New Chinese Migration in Suriname in the 1990s
and early 2000s. It is an ethnography of New Chinese Migrants in the context of SouthSouth migration, but also a first ethnography of Chinese in Suriname, as well as an
analysis of Surinamese ethnic discourse and ethnopolitics. Starting in the 1990s,
renewed immigration from China changed the dynamics of the Surinamese Chinese
community, which developed from a Hakka enclave to a culturally and linguistically
diverse, modern Chinese migrant group. Local positioning strategies of Chinese had
always depended on ethnic entrepreneurship and political participation, but were now
complicated by anti-immigrant sentiments.
Environmental Science Theory
een kroniek van vroeg falen
Bevlogen theologen
Aangeboren hartafwijkingen bij volwassenen
de opkomst en teloorgang van het communisme in de twintigste eeuw
Ge ngageerde predikanten in de negentiende en twintigste eeuw

Velen kennen de Boerenbond van naam. Weinigen hebben inzicht in zijn
talrijke functies. Doorheen zijn honderdjarige geschiedenis werd hij
opgehemeld en verguisd. Voor de enen is hij een emancipatorische kracht,
voor anderen een bolwerk van katholiek conservatisme. De Boerenbond is een
uniek organisatiemodel, steunend op een merkwaardige combinatie van
economische, sociale, politieke en religieuze belangenverdediging. De effici.
Mémoire en Temps Advenir
Verguisd en vergeten (3 vols.)
Indonesië in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties
Je gaat het pas zien als je het doorhebt
over Cruijff en leiderschap
A Comparative and Economical Analysis
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