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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.
Fabian Erich Kästner 1981
After 2: Je kan niet leven zonder hem Anna Todd 2015-05-19 Tessa heeft alles te verliezen. Hardin heeft
niets te verliezen... behalve haar. Tessa wist dat Hardin wreed kon zijn, maar als haar een gerucht bereikt
over de ware oorsprong van hun relatie, slaat dat bij haar in als een bom. Is Hardin wel de diepzinnige,
aandachtige jongen op wie Tessa verliefd werd, ondanks zijn boze buitenkant, of kent ze hem eigenlijk
helemaal niet? Ze wou dat ze hem gewoon kon verlaten. Maar zo simpel is het niet. Niet met de herinnering
aan hun gepassioneerde nachten samen. Zijn verzengende aanrakingen. Zijn hongerige zoenen. Hardin
beseft maar al te goed dat hij een fout heeft gemaakt, misschien wel de grootste van zijn leven. Hij wil voor
Tessa vechten, en voor hun liefde. Maar kan hij wel echt veranderen? Anna Todd was altijd een gretige lezer
van romantische boeken én een liefhebber van boy bands. Nu ze die twee passies kan combineren in de
romantische After-serie - Hardin is geïnspireerd op Harry Styles van One Direction - komt voor haar een
droom uit.
Doctor No Ian Fleming 2011-11-01 'Meesterlijk... prachtig geschreven.' - Raymond Chandler James Bond
krijgt de opdracht een routineonderzoek in te stellen naar de verdwijning van twee leden van de Britse
geheime dienst op Jamaïca. Dit ogenschijnlijk rustige karweitje loopt uit op een confrontatie met een
sinistere zonderling die op een privé-eiland in de Caribische Zee verblijft. Doctor No, een man met metalen
grijpklauwen als handen, neemt Bond en de mooie Honey Rider in een dodelijke greep. Vanaf dat moment
vechten Bond en Rider voor hun leven in een fataal spel waarin Doctor No alle troeven in handen heeft... Ian
Fleming werd geboren op 28 mei 1908 in Londen. Hij bezocht Eton College en na een korte periode op de
beroemde Royal Military Academy van Sandhurst trad hij in dienst van het persbureau Reuters. Tijdens de
Tweede Wereldoorlog werkte Fleming voor de marine-inlichtingendienst, waar hij van dichtbij kennismaakte
met de spionagewereld die hij in zijn James Bond-boeken zou vereeuwigen. In 1953 verscheen het eerste
boek, Casino Royale, in 1957 was Doctor No het zesde boek in de reeks. Ian Fleming overleed in 1964. .
Het monsterplan Lisi Harrison 2012-08-24 Het leven op een high school met wel heel bijzondere leerlingen
De spanning tussen de normo's en de monsters loopt hoog op. Frankie en Melody vinden dat de tijd gekomen
is om beide groepen voor eens en altijd met elkaar te verzoenen. Ze bedenken een geniaal plan. Maar dan
hebben ze niet op Cleo gerekend. Deze populaire Egyptische prinses was lange tijd de bijenkoningin onder
de monsters en doet er nu alles aan om het masterplan van Frankie en Melody te laten mislukken.
In het licht der waarheid Abd-ru-shin 1953 De opvattingen van de Duitser O.E. Bernhardt (1875-1941), die
onder pseudoniem zijn Graalboodschap propageerde.
In een sluier gevangen Betty Mahmoody 2013-10-01 Als Betty na een lange vlucht aankomt op het vliegveld
van Teheran realiseert ze zich dat deze reis een grote vergissing is. Ze kijkt naar zichzelf in de spiegel en ziet
een vrouw die op de rand van instorten balanceert. Hoe kon het gebeuren dat ze, negenendertig jaar oud,
totaal geen greep meer op haar leven had? De Amerikaanse Betty trouwt met de Iraanse Moody, ze krijgen
een dochtertje, Mahtob, en zijn gelukkig. Totdat ze Moody's familie in Teheran bezoeken. Dan ontpopt Moody
zich tot een gewelddadige man en moet ze zich aan zijn grillen en strenge regels onderwerpen. Een vakantie
verandert in een hel. Anderhalf jaar lang zit ze met de kleine Mahtob gevangen in een onbekend land, totdat

Die Kartenmacher Natalie Audrey Balch 2019-09-09 In Deutschland gibt es rund 220.000 gastgewerbliche
Betriebe. Sie erwirtschaften Jahr für Jahr Milliardenumsätze. Der Speise- und Getränkekarte kommt dabei
eine wichtige Rolle zu. Sie ist nicht nur das Aushängeschild, sondern ermöglicht darüber hinaus, den Gast zu
überraschen und zu überzeugen. Das Potenzial der Karte nutzen allerdings wenige Gastronomen und
Hoteliers voll aus. Wolfgang Fuchs und Natalie Audrey Balch vermitteln unter Mitarbeit von Bettina Kaiser
und Carla Mayer prägnant, welche Möglichkeiten und Chancen Speise- und Getränkekarten bieten Der erste
Teil des Buches verschaﬀt Ihnen eine Wissensbasis und ordnet die Karte geschichtlich, betriebswirtschaftlich
sowie technologisch und rechtlich ein. Der zweite Teil zeigt leicht umsetzbar auf, worauf Sie bei Design,
Inhalt und Formalia achten sollten mit zahlreichen Tipps und Beispielen. Im dritten Teil können Sie Ihr Wissen
in einem Test auf die Probe stellen und durch ein umfangreiches Glossar Ihr gastronomisches Vokabular
festigen.
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 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 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.
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 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
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matroos Danny Boodmann, die de rol van vader op zich neemt tot Novecento acht jaar is en Danny overlijdt.
Na Danny’s dood verdwijnt Novecento op mysterieuze wijze en pas weken later wordt hij gevonden als hij
piano zit te spelen in de danszaal van de eerste klasse. Hij blijkt een muzikaal genie te zijn. Novecento is een
ontroerende monoloog die ook in Nederland en Vlaanderen vele theatermakers inspireerde en prachtig werd
verﬁlmd als The Legend of 1900.
De geestelijke zon Jakob Lorber 2003
After We Fell Anna Todd 2021-09-23 De liefde tussen Tessa en Hardin is nooit makkelijk geweest. Maar nu is
het verwarrender dan ooit... Net wanneer Tessa de belangrijkste beslissing van haar leven neemt, verandert
alles. Onthullingen over Hardin zetten al haar zekerheden op losse schroeven en brengen hun
zwaarbevochten toekomstplannen ineens weer buiten bereik. Niets en niemand is zoals Tessa dacht. Niet
haar vrienden. Niet haar familie. En Hardin, de enige persoon op wie ze dacht te kunnen bouwen, toont geen
enkel begrip voor Tessa als hij erachter komt dat ook zij geheimen verborgen heeft gehouden. Voor Tessa is
deze vicieuze cirkel van jaloezie, onvoorspelbare woede en vergeving uitputtend. Ze heeft nog nooit zulke
intense gevoelens voor iemand gehad – maar is het al die drama’s wel waard? En als Tessa nu haar hart
volgt... is het dan deﬁnitief voorbij? Anna Todd was altijd een gretige lezer van romantische boeken én een
liefhebber van boy bands. Nu ze die twee passies kan combineren in de romantische After-serie - Hardin is
geïnspireerd op Harry Styles van One Direction - komt voor haar een droom uit.
Gestolen zielen Tais Teng 2010

ze eindelijk iemand bereid vindt om hen het land uit te smokkelen. Het begin van een levensgevaarlijke tocht
door de bergen.
Warhorse Michael Morpurgo 2011 Joey (ik-ﬁguur) is het paard van Albert. Hij wordt verkocht en raakt als
soldatenpaard verzeild in de Eerste Wereldoorlog.
Hier begint alles Anna Todd 2015-11-25 Het meisje en de megaster: een droom komt uit... De
achttienjarige Tessa Young heeft haar vriendje en overbezorgde moeder achtergelaten om te gaan studeren
aan de universiteit van Washington. Dit had ze al jaren gepland en ook de rest van haar toekomst lijkt al
helemaal vast te liggen. Maar dan ontmoet ze Hardin. Hij is onaardig en zit onder de tattoos en piercings. En
hij is de wereldberoemde zanger van een boy band. Hardin weet een grote passie in Tessa naar boven te
halen, al probeert ze zich daar nog zo hard tegen te verzetten. Ze leert zijn wilde en romantische kant
kennen en wordt gedwongen een keuze te maken tussen haar vertrouwde jeugdvriendje Noah, en een
toekomst die spannend, nieuw en onbekend is... Anna Todd was altijd een gretige lezer van romantische
boeken én een liefhebber van boy bands. Nu ze die twee passies kan combineren in de romantische Afterserie - Hardin is geïnspireerd op Harry Styles van One Direction - komt voor haar een droom uit.
Reiziger-serie / Het vuur van de herfst / druk 2 D. Gabaldon 2008-10
Novecento Alessandro Baricco 2015-06-04 Novecento vertelt het bijzondere verhaal van de gelijknamige
vondeling, die als pasgeborene wordt achtergelaten op de oceaanstomer Virginian. Hij wordt gevonden door
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