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Al decennialang is Klinische neurologie een begrip in de neurowetenschappen. Het boek kent een lange geschiedenis en is door regelmatige
herziening bij de tijd gebleven. Voor deze zeventiende druk heeft een keur aan auteurs alle gebieden binnen de neurologie deskundig
geactualiseerd. Deze editie is aangepast aan de laatste (internationale) inzichten, richtlijnen en onderzoeksresultaten. Hierbij is uiteraard
aansluiting gezocht bij in Nederland en Belgie gehanteerde behandelrichtlijnen. De zorgvuldige verwerking van ontvangen lezerssuggesties
zorgt ervoor dat het boek nauw aansluit bij de informatiebehoefte in het onderwijs en in de dagelijkse praktijk. De lezer wordt vanuit een
basisbegrip naar complexe fysiologische concepten gevoerd. Negen hoofdstukken zijn gewijd aan de neurologische basiswetenschappen en
bieden een vooruitblik op het werk in de kliniek. De zeventien klinische hoofdstukken zijn geschreven vanuit het ziektemodel, zodat de lezer
een overzicht van een groot aantal neurologische ziektebeelden krijgt. Elk hoofdstuk begint met een patientencasus en plaatst zo de
geboden theorie in een praktisch kader. Het boek biedt bovendien veel verhelderende tabellen, schematische afbeeldingen. Klinische
neurologie is ook online te raadplegen. Op de website vindt de lezer de gehele inhoud van het boek, aangevuld met toetsvragen. De uitgave
is bestemd voor gebruik in het medische en paramedische onderwijs en is tevens geschikt voor opleidingen in de verpleegkunde, de
bewegingswetenschappen en de medische biologie. Voorts fungeert het boek uitstekend als naslagwerk voor artsen en fysiotherapeuten in
de dagelijkse praktijk. Een meer probleemgestuurde benadering biedt Praktische neurologie, eveneens verschenen bij Bohn Stafleu van
Loghum. Dit boek vormt een ideale combinatie met Klinische neurologie. "
'Door terug te kijken, ver terug te kijken, houdt Frankopan ons een spiegel voor, die uiteindelijk haarscherp laat zien dat we ons zullen
moeten aanpassen – of we nou willen of niet.' – VPRO Tegenlicht DWDD-boekentip maart 2016 De zijderoutes is een schitterende
verkenning van de elementen die de stuwende kracht waren achter de opkomst en de ondergang van wereldrijken, die de stroom van ideeën
en goederen bepaalden en nu een nieuw tijdperk inluiden in de internationale politiek. Het gebied ten oosten van de Middellandse en de
Zwarte Zee tot aan de Himalaya, dwars door Centraal-Azië tot diep in China en India, was duizenden jaren het middelpunt van de aarde. Het
is de bakermat van onze beschaving, waar meer dan 2500 jaar v.Chr. metropolen ontstonden als Harappa en Mohenjodaro met een
bevolking die in de tienduizenden liep en met straten die waren aangesloten op een geavanceerd rioleringssysteem. Het is ook het gebied
van de zijderoutes – handelsroutes maar ook verbindingswegen waarlangs opvattingen, religies, ideeën, cultuur én ziektes zich konden
verspreiden. Hier begint Peter Frankopan zijn nieuwe wereldgeschiedenis. Na de eerste zijderoutes ontstonden er andere: de slavenroute, de
goudroute, de route naar het zwarte goud. Maar in onze eenentwintigste eeuw zijn nieuwe routes aan het ontstaan die een grote gelijkenis
vertonen met die allereerste, die Centraal-Azië doorkruisten. De zijderoutes komen terug! 'Briljante verhaallijnen (...) Een wereldgeschiedenis
die het middelpunt van die wereld naar het oosten verplaatst.' – The Economist 'Veel boeken beweren "een nieuwe geschiedenis van de
wereld" te zijn; dit boek heeft die benaming met recht.' – The Times
Globalisering en megalomane banken die zonder al te veel overheidsbemoeienis hun gang konden gaan, worden algemeen bestempeld als
belangrijkste oorzaken van de wereldwijde economische crisis van 2008. Volgens Yanis Varoufakis begon de crisis echter al in 1929, in de
VS. Hij gaat terug naar de crisisjaren van het Interbellum en analyseert de economische ontwikkelingen tot aan het einde van de jaren
zeventig, een periode waarin de economische grootmacht uitgroeide tot een ‘mondiale minotaurus’. Zoals dat mythische monster ooit giften
van de Atheners eiste, zo stuurt de wereld al jaren grote kapitaalstromen naar de VS en Wall Street. Daarmee werd de ‘mondiale
minotaurus’ de gangmaker van de wereldeconomie tussen 1980 en 2008.
EMU - A Swedish Perspective provides a comprehensive and up-to-date survey of the EMU project. The main advantages and
disadvantages of a single currency are evaluated. A key feature of the analysis is the attempt to integrate economic and political aspects. The
book is a revised version of the report by the Swedish Government Commission on the EMU. Although the analysis focuses on the
consequences for Sweden of joining versus not joining the monetary union, it is highly relevant for the discussion in all EU countries. The
book provides an in-depth analysis of how the demands on economic policy will be affected by the monetary union. Various chapters discuss
monetary policy and inflation, fiscal policy, unemployment and labour markets, the transition to monetary union, and the exchange-rate
arrangements between participants and non-participants. Other chapters analyse the importance of the EMU for European political
integration, democratic aspects, and how membership in the monetary union will affect the possibilities for an individual member state to exert
influence within the EU. EMU - A Swedish Perspective should be of interest to professional economists and political scientists, students, and
all others who want to form an opinion about the monetary union on the basis of a balanced assessment of the consequences. EMU - A
Swedish Perspective provides a comprehensive and up-to-date survey of the EMU project. The main advantages and disadvantages of a
single currency are evaluated. A key feature of the analysis is the attempt to integrate economic and political aspects. The book is a revised
version of the report by the Swedish Government Commission on the EMU. Although the analysis focuses on the consequences for Sweden
of joining versus not joining the monetary union, it is highly relevant for the discussion in all EU countries.
Wat hebben de verdwijning van paardenmest en de introductie van kabeltelevisie met elkaar te maken? Waarom is het beter om dronken
achter het stuur te stappen dan te gaan lopen? In vervolg op de internationale bestseller Freakonomics, werpt SuperFreakonomics opnieuw
onverwachte, verrassende en prikkelende vragen op. Steven Levitt en Stephen Dubner gaan op zoek naar de antwoorden en laten zien dat
ons gedrag gestuurd wordt door economische motieven. Of het nu gaat om prostituees, zelfmoordterroristen, klimaatdeskundigen of artsen:
zij worden uiteindelijk allemaal gedreven door economische prikkels. SuperFreakonomics gaat over dingen waarvan je altijd dacht dat je ze
wist maar die niet waar bleken te zijn, of dingen waarvan je nooit wist dat je ze wilde weten. Dit boek onderzoekt kortom de verborgen kant
van de wereld en daagt ons uit die opnieuw te definiëren.
Schokkend en controversieel was Steinbecks klassieke meesterwerk toen het in 1939 verscheen en Amerika met zijn eigen zelfkant
confronteerde. Tegen de achtergrond van het kurkdroge Oklahoma en het migrantenleven in Californië volgen we de familie Joad, die, net als
duizenden andere kleine boeren en landarbeiders in de jaren dertig, gedwongen is naar het westen te vertrekken op zoek naar het beloofde
land of in ieder geval naar werk. Hun verhaal is er een van valse hoop, onmogelijk verlangen en dromen die in duigen vallen. Toch weet
Steinbeck hun strijd zó intens menselijk, groots en met een geweldige morele visie te beschrijven, dat De druiven der gramschap een lofzang
op het uithoudingsvermogen en de waardigheid van de menselijke geest is.
SILICON VALLEY, WAAR DE TOEKOMST WORDT GEMAAKT MET EEN VOORWOORD VAN ALEXANDER KLÖPPING In nog geen vijftig
jaar groeide een slaperig tuinbouwgebied aan de Amerikaanse westkust uit tot dé wereldwijde hotspot van technologische innovatie: Silicon
Valley. In het gebied rondom San Francisco worden al decennialang vooruitstrevende producten en diensten bedacht, gefinancierd en
geproduceerd. Naast bekende bedrijven als Google, Facebook, Twitter en WhatsApp werken er duizenden kleine startups in explosief tempo
aan ideeën die een grote impact op ons dagelijks leven hebben en de wereld ingrijpend veranderen. Silicon Valley biedt een bijzonder inkijkje
in het verleden, het heden en de toekomst van dit gebied. Aan de hand van uitvoerige research en interviews met sleutelfiguren wordt
duidelijk hoe Silicon Valley kon uitgroeien tot een unieke plek waar nerds, hippies, ondernemers en visionairs samen onze toekomst maken.
Eva de Valk (1984) woonde twee jaar in San Francisco en werkte daar als journalist en correspondent voor onder meer nrc Handelsblad, De
Groene Amsterdammer en Intermediair. Daarnaast deed zij research voor de driedelige serie over Silicon Valley van DWDD University, De
Wereld van Klöpping.

Analyse van de geschiedenis van Europa in de twintigste eeuw.
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In hun internationale megasellers Freakonomics en SuperFreakonomics toonden Levitt en Dubner aan dat alledaagse
problemen vaak opgelost kunnen worden door gedrag dat tegen elke normale intuïtie indruist. In Think like a freak wordt
onze gangbare wijze van denken opnieuw op zijn kop gezet en leert de lezer geleerd te denken als een freak, een
zonderling, en waarom dat nuttig is. Levitt en Dubner analyseren de beslissingen die we nemen, de plannen die we
maken, de moraal die we erop nahouden, en ze tonen aan dat hun inzichten kunnen worden toegepast in ons dagelijks
leven, waardoor we slimmere en betere besluiten nemen. Het boek bevat een gereedschapskist met instrumenten voor
beter leven en denken. Zo leren we wat de voordelen zijn van iets op te geven in plaats van door te zetten en hoe we
succesvol kunnen zijn in iets waar we geen talent voor hebben.
Voedselproducenten blijken er alles aan te doen om ons te verleiden en een plekje in onze maag te veroveren, en
houden ons zo afhankelijk van zout, suiker en vet. Het aantal mensen met zwaar overgewicht, diabetes en hartziektes is
zo schrikbarend toegenomen dat men spreekt van een heuse obesitas-epidemie. Al jaren worden grote voedselbedrijven
als Nestlé, Oreos, Kellogs, Procter & Gamble, Coca- Cola en Mars aangesproken op het ongezonde voedsel dat ze op
de markt brengen. Zij weerleggen de kritiek met het argument dat de consument de keuze maakt en zij enkel de markt
bedienen. Met schokkende feiten, cijfers en voorbeelden trekt Moss vergelijkingen met de tabaksindustrie en maakt hij
duidelijk hoe de voedselindustrie gebruikmaakt van een ingenieuze mix van wetenschap, marketing en opzettelijke
onwetendheid om de supermarktschappen te vullen met ongezonde producten. Michael Moss, onderzoeksjournalist van
The New York Times, won de Pulitzer Prijs voor zijn artikel over het besmette vlees van hamburgers. Sinds 2000 schrijft
hij regelmatig voor de krant en in het meer literaire The New Yorker waarbij hij zijn interesse steeds meer richt op de
voedselindustrie
EVENTS² is hét naslagwerk voor elke organisator van evenementen en feesten. Deze vernieuwde editie is dikker dan
ooit, verdiept én bevat volledig nieuwe topics die je als organisator niet mag missen! Deze volledig vernieuwde editie is
dikker dan ooit en bevat volledig nieuwe topics die je als organisator niet mag missen! Denk aan 'groene events', 'hybride
events', ... Maar ook ROI, evenementenlogistiek, marketing, veiligheid en creatieve business modellen komen uitgebreid
aan bod. Alle andere hoofdstukken werden volledig herzien en kregen een update. EVENTS² is een complete leidraad
voor alle aspecten die bij de organisatie van evenementen, congressen en feesten komen kijken: van de voorbereiding
tot het evenement zelf en de evaluatie achteraf. Het boek zit boordevol praktische tips en handige checklists voor zowel
zakelijke events als privé feesten. EVENTS² helpt je om niets over het hoofd te zien en helpt oog te houden voor de
kleinste details. Het boek houdt de vinger aan de pols bij de nieuwste trends in de eventsector. EVENTS 2 kwam tot
stand met medewerking van tientallen professionals uit de eventsector en docenten eventmanagement.
De euro had de landen van Europa dichter bij elkaar moeten brengen en voorspoed moeten brengen. Het
tegenovergestelde is gebeurd. De crisis van 2008 bracht de feilen van de gezamenlijke munt aan het licht. De stilstand
van Europa en haar slechte vooruitzichten zijn het resultaat van de fundamentele tekortkomingen van de eu:
economische integratie zonder politieke eenwording, en een Europese structuur die de verschillen vergroot in plaats van
verkleint. De vraag is dan ook: kan de euro worden gered? Joseph E. Stiglitz laat zien hoe ondoordacht het is dat de
Europese Centrale Bank zich voornamelijk bezighoudt met het bestrijden van de inflatie en hij toont hoe bezuinigingen
Europa hebben veroordeeld tot economische stilstand. Stiglitz schetst drie mogelijke toekomstscenario’s. Het eerste
behelst fundamentele veranderingen in de organisatie van de eurozone en in de maatregelen die de landen die het
meest te lijden hebben krijgen opgelegd. Het tweede gaat uit van een doordacht uitgevoerde opheffing van de eu en het
derde bestaat uit een totaal nieuw systeem dat uitgaat van een flexibele euro. Met brexit-nawoord!
Loes is een beetje vreemd. Haar grootste hobby is vieze drankjes en zalfjes maken, die ze op vriend en vijand
uitprobeert. Zo is haar beste vriend Jurriaan op een dag in één keer al zijn haren kwijtgeraakt. Maar er is nog nooit iets
echt gevaarlijks gebeurd. Totdat Loes een spreekbeurt houdt over homeopathie en daarbij juf Gertie een geluksdrank
toedient. Die wordt er niet gelukkig van, maar wel behoorlijk woest. Loes wordt van school gestuurd en gaat samen met
Jur op zoek naar een nieuwe school, die beter bij hen past. Daar kan Loes haar speciale gaven verder ontwikkelen. Ze
verlost haar vriend op geheimzinnige wijze van hoofdluis, bedenkt een zalf tegen reumapijn bij bejaarden en zorgt voor
een knaleffect bij de schoolbarbecue. En dan ontdekt Jur hoe het komt dat Loes zo goed is in magische kunsten? Een
vrolijk verhaal over hechte vriendschap en hekserij.
This theoretical work links a microeconomic model of imperfectly informed firms and unions in monopolistic competition
to a general theory of wage and price setting in a macroeconomic model. The analysis is based on profit maximization
and rational behavio
Inleiding Ik ben eerst en vooral een verhalenverteller. Mijn natuurlijke omgeving is in de buurt van het kampvuur en ik adem woorden zoals
sommige mannen roken. Ik woon al bijna veertig jaar nabij de oceaan. Ik heb geluisterd hoe de golven tegen de kustlijn spreken. Ik heb de
oude spookverhalen die rond duizenden kampvuren werden verteld gehoord. Ik heb geluisterd naar het geklaag van de zeemeeuwen over de
visvangst. Dit is de eerste van een reeks verhalen over en rond de zee. Je moet ze niet allemaal lezen, evenmin als je elke golf moet tellen
die aan komt rollen om zichzelf op het strand te werpen. Dus kom dichterbij en luister even. Ik heb een verhaal te vertellen. Met verhalende
groeten, Steve Vernon
Economics in Sweden contains the results of one of the most comprehensive attempts to evaluate research in economics ever undertaken. A
team of Swedish and international researchers, including Avinash K. Dixit, Seppo Honkapohja and Robert M. Slow, examined the structure of
economics in Sweden and its results. They identified postgraduate education as a key area, and their findings will be of particular relevence
at a time when many countries are restructuring their graduate education programme.
In het boek 'De grote vrouw' van meesterverteller Meir Shalev draait het om Refael Maier. Hij is grootgebracht door 'de grote vrouw', een
combinatie van zijn teruggetrokken moeder, krengerige zus, gierige grootmoeder en twee tantes. Met zijn tweeënvijftig jaar is hij inmiddels de
oudste nog levende man in zijn familie ooit. Zijn vader, grootvader en twee ooms zijn allen jong gestorven. Daardoor zit hij gevangen tussen
deze vrouwen, die hem steeds weer hun verhalen en geschiedenissen vertellen. Meir Shalev wordt gerekend tot de grootste schrijvers uit de
moderne Israëlische literatuur. Zijn boeken zijn in meer dan twintig landen vertaald. Eerder verschenen van hem onder meer 'Het zat zo',
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'Een duif en een jongen' en in september 2014 verschijnt 'Een geweer, een koe, een boom en een vrouw'.
Het lijkt soms alsof de mens genoeg heeft van rust en vrede. Kwaadaardige politici spelen in op angst bij een deel van de bevolking. De
mensen reageren erop met keuzes die irrationeel lijken, en levensgevaarlijk zijn: zoals voor een Brexit, voor presidentskandidaat Donald
Trump, of voor het idee om ‘de grenzen dicht te gooien’. Angst en woede vormen de drijfveer, destructiedrift en negativisme zijn het gevolg.
Ze dreigen onze maatschappij te ontwrichten. En de vraag is: hoe is het mogelijk? Pankaj Mishra beschrijft in Tijd van woede op een
beknopte en briljante manier de geschiedenis van woede als politieke drijfveer. Met verrassende historische parallellen laat hij zien dat deze
tijd niet uniek is: ook het begin van de twintigste eeuw was vol van destructiedrift, nationalisme en terrorisme. Dat is geen geruststellende
gedachte en Tijd van woede is dan ook een alarmerend boek: er zal een mentaliteitsverandering nodig zijn om onze vrijheid, welvaart en
stabiliteit te behouden.
De Geheimen van de Nar is het tweede deel van Robin Hobbs De Boeken van Fitz en de Nar. Met deze trilogie keerde Hobb na meer dan
tien jaar eindelijk terug naar de wereld van de Zieners, én de wereld van FitzChevalric. Lang geleden veranderden Fitz en de Nar de wereld.
Ze brachten de magie van de draken terug, stelden het koningshuis van de Zieners zeker en stabiliseerden zo het koninkrijk van de Zes
Hertogdommen. Althans, dat dachten ze. Maar nu ligt de Nar op sterven, verminkt door mysterieuze, bleke figuren wier plannen voor
wereldwijde heerschappij afhankelijk zijn van de krachten die de Nar deelt met Fitz' eigen dochter. Afgeleid door de levensbedreigende
toestand van de Nar en de intriges aan het hof, laat Fitz slechts even zijn waakzaamheid zakken... En in één afschuwelijk moment wordt zijn
wereld op de kop gezet en zijn geliefde dochter ontvoerd door een groep die haar wil gebruiken op dezelfde manier als ze met de Nar
hebben geprobeerd - als wapen. Maar FitzChevalric Ziener heeft zo zijn eigen wapens. Een oeroude magie stroomt nog altijd door zijn
aderen. En hoewel zijn vaardigheden als moordenaar des konings misschien een beetje roestig zijn geworden, zijn dat soort dingen, eenmaal
geleerd, niet snel vergeten. Vijanden en vrienden zullen er snel achter komen dat niets zo gevaarlijk is als een man die niets meer te
verliezen heeft... 'FitzChevalric is een van de beste personages uit de fantasy-literatuur.' Fantasy Book Review 'Moderne fantasy op zijn
meest onweerstaanbare best.' The Guardian 'Fantastisch... boordevol emotie.' Library Journal (met ster) 'Fantasy zoals fantasy geschreven
hoort te zijn.' George R.R. Martin
Zorgen de financiële crisis, de coronapandemie en de groeiende ongelijkheid voor een definitief keerpunt in de machtsverhouding tussen
vrije markt en overheid? Krijgen we een omverwerping van het kapitalisme en een nieuwe triomftocht van de staat? In De limieten van de
markt buigt Paul De Grauwe zich over de vraag waarom een gezonde mix van markt en staat zo moeilijk blijkt. Periodes waarin de vrije markt
aan belang wint, worden steevast afgewisseld met periodes waarin de overheid de touwtjes stevig in handen neemt. De keerpunten in deze
eeuwige slingerbeweging lijken typisch samen te vallen met ontwrichtende gebeurtenissen die de limieten van de markt en de staat op de
proef stellen. Vandaag is het kapitalisme na een decennialange triomftocht goed op weg om zichzelf te vernietigen en het initiatief aan de
overheid te laten, waarschuwt De Grauwe. Kernproblemen als klimaatverandering, het beheersen van een pandemie en groeiende
inkomensongelijkheid illustreren de onvermijdelijke limieten van de markt. Enkel de overheid lijkt een oplossing te kunnen bieden. Maar ook
zij zal onvermijdelijk op grenzen botsen en de weg effenen voor een comeback van de markt. Met zijn nieuwe boek levert Vlaanderens
prominentste econoom een onschatbare bijdrage aan het debat over de houdbaarheid van ons marktsysteem. De Grauwe analyseert haarfijn
de externe en interne limieten van de markt en de overheid. Hij heeft daarbij ook uitgebreid aandacht voor Thomas Piketty's explosieve
inzichten over inkomensongelijkheid. Om de desastreuze pendelbeweging te doorbreken, roept De Grauwe op tot internationale
samenwerking rond klimaatverandering en de invoering van een vermogensbelasting. Een moeilijke opdracht, maar uitstel verhoogt alleen
maar de kans op een gevaarlijke implosie.
Paul Krugman, wiens werk onlangs werd onderscheiden met de Nobelprijs voor economie, toont in De crisiseconomie overtuigend aan
hoezeer de huidige financiële crisis lijkt op de Grote Depressie van de jaren 1930 - en legt uit hoe een totale catastrofe voorkomen kan
worden. Tien jaar geleden analyseerde Krugman de economische crises in Azië en Latijns-Amerika. Hij zag die als een waarschuwing. In de
jaren die volgden schoten de beurskoersen omhoog en maakten bedrijven veel winst, waardoor de crises van de jaren negentig uit beeld
raakten. Maar nu is de crisiseconomie terug - een reprise van de jaren dertig lijkt niet onmogelijk. In De crisiseconomie laat Krugman zien
hoe het falende toezicht op de financiële wereld heeft geleid tot de grootste crisis sinds die van het interbellum, in de Verenigde Staten en de
rest van de wereld. Ook beschrijft hij de maatregelen die nodig zijn om te voorkomen dat de wereldeconomie in een steeds diepere recessie
raakt. Geschreven in een stijl die hem bij het grote publiek zo geliefd maakte - soepel, levendig, zeer goed geïnformeerd - zal De
crisiseconomie zonder twijfel een hoeksteen blijken in het debat over de huidige economische situatie.

MacroeconomicsMacmillan International Higher Education
De crash van 1929 is nog altijd het meest lezenswaardige boek over het grootste financiële debacle waarmee de wereld ooit is
geconfronteerd: de beurskrach van 1929. De beroemde econoom John Kenneth Galbraith beschrijft, met een grote helderheid, de
gekte en waanzin die kenmerkend was voor de financiële wereld in de Verenigde Staten in die tijd. Zijn boek getuigt niet alleen
van een grote economische kennis, maar ook van een diep inzicht in de mens...
.....
Hoe winkelen mensen in de toekomst? Waarom blijven de faillissementen zich opstapelen en grijpt de leegstand in de
winkelstraten om zich heen? Wat kunnen merken en handelaars doen om te overleven? Traditionele retail is dood. Economische,
demografische en vooral technologische ontwikkelingen hebben haar overbodig gemaakt. De statische winkel heeft plaats
gemaakt voor een verscheidenheid aan vormen. Door de digitalisering is de wereld vandaag één grote marktplaats geworden. In
die revolutie is een nieuwe consument opgestaan, die tegelijkertijd ook producent en retailer is. Vandaag bepaalt de shopper hoe
het merk er zal uitzien en hoe het aangeboden zal worden. In een wereld van verandering moet alles heruitgevonden worden.
Summary: "100 jaar Ahlers in Antwerpen" brengt het verhaal van het Antwerpse maritieme en logistieke bedrijf Ahlers, dat in 1909
werd opgericht door de gelijknamige familie uit Bremen. Het bedrijf ging van start als agentuur, maar ontplooide ook activiteiten op
het gebied van expeditie en rederij. De manier waarop twee generaties Ahlers en twee generaties Leysen deze onderneming
hebben geleid en groot gemaakt, wordt weergegeven tegen de achtergrond van het politieke, sociaal-economische en culturele
leven in Antwerpen en daarbuiten. In de eerste twee hoofdstukken wordt de geschiedenis beschreven van de oprichting van het
bedrijf tot het einde van de periode waarin André Leysen aan het roer stond. In het derde en laatste hoofdstuk vertelt de huidige
bedrijfsleider Christian Leysen op een openhartige en persoonlijke manier over de voorbije vijfentwintig jaar. Hij geeft ook zijn visie
op de toekomst van zijn bedrijf in een wereld die voortdurend en tegen hoog tempo evolueert.
In Late Oogst beschouwt André Haakmat, voormalig vicepremier en minister van onder meer Justitie, ontwikkelingen in de
Surinaamse politiek. De gepolariseerde verhouding aldaar heeft tot gevolg dat over nagenoeg elk begrip verschil van mening
ontstaat. Ook de zeer recente Surinaamse geschiedenis - in het bijzonder de periode van na de staatsgreep van 25 februari 1980
tot aan herstel van de democratie in 1987 - kent vele hiaten. Vanuit de rol die hij destijds vervulde, voelt Haakmat het als zijn
verantwoordelijkheid én morele plicht om opheldering te verschaffen omtrent feiten en gebeurtenissen waarbij hij betrokken was.
Haakmat is er bovendien van overtuigd dat de onderwerpen die in dit boek aan de orde komen zeker nog het komende decennium
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alle aandacht zullen blijven opeisen.
Dit boek beschrijft het hoogovenproces voor productiepersoneel. Het hoogovenproces wordt aanvankelijk omschreven als het
smelten van ijzererts. Geleidelijk aan verduidelijken de auteurs de fysische, chemische en metallurgische achtergronden.
Procesproblemen en de oplossingen daarvoor worden vanuit die achtergronden beschreven. Optimalisatie van het proces wordt
niet alleen bepaald door “Best Practice Transfer”, maar vereist eveneens, dat de productiemedewerker begrijpt wat wel en wat
niet werkt. In andere woorden: systematische verbetering is niet alleen afhankelijk van “know how”, maar ook van “know why”.
Inleiding tot het Hoogovenproces is de Nederlandse vertaling van Modern Blast Furnace Ironmaking: An Introduction – Third
Edition. Een boek geschreven door operators, voor operators.
Alles verandert altijd is een onmisbaar instrument voor de literair vertaler in opleiding en de beginnende en gevorderde professional bij het
vertalen in en uit het Nederlands. Voor het eerst worden hier alle belangrijke aspecten van het literair vertalen helder en bevattelijk
samengebracht: de zakelijke en financiële aspecten, de basiskennis en vaardigheden die deze activiteit veronderstelt, de algemene
kernbegrippen en uitdagingen, het vertalen van de traditionele literaire genres, maar ook van kinder- en jeugdliteratuur, literaire non-fictie en
filosofie, en de ‘nazorg’ in de vorm van revisie, marketing en promotie. Het boek is een initiatief van het Expertisecentrum Literair Vertalen
(ELV), en bevat bijdragen van 23 vertaalexperts (wetenschappers, opleiders en vertalers), onder eindredactie van Lieven D’hulst en Chris
Van de Poel. Beiden zijn lid van het wetenschappelijk comité van het ELV, een partnerschap van de Taalunie, de KU Leuven en de
Universiteit Utrecht, in samenwerking met het Nederlands Letterenfonds en het Vlaams Fonds voor de Letteren. Met bijdragen van Erik
Bindervoet, Henri Bloemen, Paul Claes, Harm Damsma, Goedele De Sterck, Nicolette Hoekmeijer, Jeanne Holierhoek, Onno Kosters, Stella
Linn, Niek Miedema, Janny Middelbeek-Oortgiesen, Philippe Noble, Jelle Noorman, Franco Paris, Désirée Schyns, Carlo Van Baelen, Laura
van Campenhout, Jeroen Vandaele, Chris Van de Poel, Barber van de Pol, Luk Van Haute, Fedde van Santen, Ine Willems.
'De kleine Marx' van Geert Reuten is een handige samenvatting van het standaardwerk 'Das Kapital' van Karl Marx, waarvoor de laatste
jaren hernieuwde interesse is ontstaan. De principes van het (neo)kapitalisme staan om allerlei redenen ter discussie. In dat licht is het
interessant om je te verdiepen in de zeer fundamentele kritiek die Karl Marx al in 1867 uitte. Onder anderen Thomas Piketty en Joris
Luyendijk hebben daarom zijn denkwerk opnieuw onder de aandacht gebracht. Tijd dus voor een hernieuwde kennismaking met het werk van
deze econoom, dat ten onrechte rechtstreeks met het communisme in verband werd gebracht. Zijn magnum opus Das Kapital is een
economische analyse van het kapitalisme. In de 2200 pagina's van dit driedelige werk valt het woord 'communisme' slechts driemaal. Geert
Reuten is de Nederlandse Marx-expert. In 'De kleine Marx' vat hij de analyse van Marx samen, met focus op de relevantie voor het
hedendaagse kapitalisme.
Macroeconomics presents a new approach to macroeconomics, based on microeconomic foundations combined with Keynesian-style shortrun policy analysis. The book features: • A pronounced international stance, systematically presenting data from several countries •
Consistent treatment of the long and short run and the closed and open economy • A highly relevant approach that takes account of market
imperfections and rigidities, which characterize real economies • Up-to-date chapters on EMU, business cycles, institutions and policy, and
financial markets and crises • End of chapter summaries, exercises with varying levels of difficulty, plus appendices providing extension
material Written in a clear and direct style, Gottfries's Macroeconomics is the ideal textbook for students who seek a thorough understanding
of modern macroeconomics in preparation for work or further study.
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