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De afdaling in de hel Ian Kershaw 2015-09-25 ‘De
afdaling in de hel onderscheidt zich doordat het de
halve eeuw Europees trauma in de volle breedte en diepte
beschrijft.’ Literary Review De afdaling in de hel –
Europa 1914-1948 is een poging te begrijpen hoe Europa
gedurende de eerste helft van de gewelddadige en
turbulente 20e eeuw in een afgrond kon wegzinken.
Slechts vier jaar na het absolute dieptepunt in 1945 kon
het daarna al het fundament leggen voor een
verbazingwekkend herstel – voor een nieuw Europa dat
verrees uit de as van het oude, voor een weg terug uit
de hel, een nieuw begin. Kershaw schetst vier factoren
die ervoor zorgden dat Europa zich verloor in twee
allesvernietigende oorlogen, vier factoren die al voor
de Eerste Wereldoorlog aanwezig waren, en die door de
rampzalige Vrede van Versailles alleen maar werden
versterkt. De Tweede Wereldoorlog was vanaf het sluiten
van die ‘vrede’ bijna onafwendbaar. Na die monstrueuze
oorlog en de volledige vernietiging van Duitsland kon
eindelijk gewerkt gaan worden aan een blijvende vrede.
Sir Ian Kershaw (1943) is een Brits historicus die
studeerde aan de Universiteit van Liverpool en Oxford.
Vanaf 1989 doceerde hij, tot aan zijn pensioen, als
professor hedendaagse geschiedenis aan de Universiteit
van Sheffield. Zijn specialisatie is Hitler en naziDuitsland. Het biografische tweeluik Hitler - Hoogmoed
en Hitler - Vergelding werd een wereldwijde bestseller,
net als het bejubelde Keerpunten en meest recent nog Tot
de laatste man, over de vraag waarom Hitler-Duitsland zo
lang doorvocht en niet capituleerde.
Neurotic doubt and sacred curiosity. Essays in honour of
Koen Matthijs Jan Van Bavel 2021-10-15 This Festschrift
in honour of Koen Matthijs is published on the occasion
of his retirement as Full Professor of Sociology and
Demography at the Centre for Sociological Research of KU
Leuven (Belgium) as per 1 October 2021.
Industriele productie H.J.J. Kals 1996 Leerboek voor het
produktietechnisch onderwijs op universitair niveau.
Research Methods for Leisure, Recreation and Tourism,
2nd Edition Ercan Sirakaya-Turk 2017-04-13 Describing
the fundamental elements of research methods for
leisure, recreation and tourism, this new edition of a
popular textbook is updated throughout. It covers the
measurement of variables, sampling, questionnaire design
and evaluation methods, and also a wider discussion of
writing proposals, communicating research findings,
cross-cultural research, and the use of new technologies
in conducting research. Written by internationally
renowned researchers in an accessible style, this book
introduces both undergraduate and graduate students to
the vital skills they will need to succeed in the
leisure, recreation, tourism and hospitality industries.
Business Research Methods (Book Only) William G. Zikmund
2013-06-25 Important Notice: Media content referenced
within the product description or the product text may
not be available in the ebook version.
Kapitaal en ideologie Thomas Piketty 2020-02-14 Het
denken over markt, winst en kapitaal is gebaseerd op
historische concepten die afhangen van keuzes en
opvattingen, niet van wetmatigheden. In zijn nieuwe
meesterwerk onderzoekt Piketty de ideeën die eeuwenlang
business-research-methods-8th-edition-with-qualtrics-card-william-g-zikmund

aan de basis lagen van ongelijkheid en het leven van de
mensheid hebben bepaald: ideologische stromingen die
hebben geleid tot slavernij, kolonialisme, communisme en
hyperkapitalisme. Hoe we kunnen breken met het
fatalisme, de voedingsbodem voor de huidige
buitensporige identiteitspolitiek? Volgens Piketty is er
een alternatief: het participatief socialisme, een
ideologie van gelijkheid, maatschappelijk eigendom,
onderwijs en het delen van kennis en macht.
The artist’s way Julia Cameron 2020-08-04 Creatieve
blokkades opheffen door de beproefde methode van Julia
Cameron’s everseller The Artist’s way. Creatieve
blokkades opheffen door de beproefde methode van Julia
Camerons everseller. The Artist’s Way is het
belangrijkste boek over creativiteit. Miljoenen mensen
hebben deze wereldwijde bestseller bestempeld als een
onmisbare gids om een creatief leven te leiden. Het boek
is nog steeds net zo relevant als toen het voor het
eerst verscheen, of misschien nog wel relevanter; het is
krachtig, prikkelend en inspirerend. In deze herziene
editie blikt Julia Cameron terug op de invloed die The
Artist’s Way heeft gehad en beschrijft ze hoe het werk
dat ze de laatste jaren heeft gedaan tot nieuwe
inzichten voor het creatieve proces heeft geleid. Deze
editie van The Artist’s Way is uitgebreid, helemaal upto-date en klaar voor een nieuw decennium.
Kwetsbare groepen in/en historische demografie. Jaarboek
2014 Isabelle Devos 2014 Deze bundel schetst een
genuanceerd en gevarieerd beeld van bevolkingsgroepen
die in het verleden een kwetsbare positie hadden, zoals
Antwerpse migranten, Brugse prostituees, Vlaamse
seizoenarbeiders, Groningse boeren en Leidse
ouderlingen. Het gaat niet alleen over hun demografisch
gedrag (huwelijk, vruchtbaarheid, sterfte, leefsituatie)
maar ook over hoe (de problemen van) deze groepen de
afspiegeling waren van sociale, economische en culturele
structuren en veranderingen. De bijdragen handelen
vooral over de vroegmoderne tijd en over de negentiende
eeuw, en leveren vernieuwende, verfrissende en
verrassende inzichten over maatschappelijke in- en
uitsluiting.
Tegen verkiezingen David van Reybrouck 2016-09-29 Onze
representatieve democratie raakt steeds meer in het
slop. De legitimiteit ervan wordt aangetast: steeds
minder mensen gaan stemmen, kiezers worden grilliger in
hun keuze, het ledenaantal van politieke partijen loopt
dramatisch terug. Daarbij wordt de efficiëntie van de
democratie minder: krachtdadig besturen wordt
problematisch, politici moeten hun beleid steeds vaker
afstemmen op de volgende verkiezingen. Het leidt
allemaal tot wat David Van Reybrouck in een dwingend
betoog het democratisch vermoeidheidssyndroom noemt.
Maar hoe komen we daarvan af? Pappen en nathouden - dat
is wat er nu voornamelijk gebeurt. Er zijn hier en daar
wat vernieuwingstendensen, al dan niet in georganiseerd
verband. Van Reybrouck vreest dat dit soort marginale
oplossingen niet meer voldoende is en dat het
oprispingen zijn van een systeem dat steeds meer
vastloopt. Zijn voorkeur gaat uit naar een oud
democratisch principe dat vooral in het klassieke Athene
werd gehanteerd: de loting. Tot aan de Franse Revolutie
is dat democratische middel vaak aangewend, niet alleen
in Athene, maar ook in bloeiende republieken als die van
Venetië en Florence tijdens de renaissance. Na de Franse
Revolutie leeft het alleen voort in de rechtspraak van
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sommige landen. David Van Reybrouck zet in een
glashelder betoog uiteen dat loting een effectieve
mogelijkheid is om onze machteloos geworden democratie
weer pit en vaart te geven en de burgers weer te
betrekken bij wat ons allen als samenleving aangaat.
Samenwerking in sociale dilemma's Ineke Maas 2012
Business Research Methods William G. Zikmund 2009-08-01
BUSINESS RESEARCH METHODS, 8E, examines a variety of
research methods that can be utilized across business
functions including marketing, finance, management, and
accounting. The book superbly demonstrates how the
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practice of business research aids managers in making
critical business decisions in our new digital age.
Rocket surgery made easy 2011 Handleiding voor het
verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van een
website.
Strategisch merkenmanagement Kevin Lane Keller 2010
Studieboek op hbo-niveau.
De tweede sekse Simone de Beauvoir 1976 Uitvoerige
analyse, zowel psychologisch, historisch als
etnologisch, van de positie van de vrouw in de
samenleving.
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