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ondervond toen hij als zwarte Amerikaan president wilde worden,
waarbij hij de verwachtingen verpersoonlijkte van een generatie
die werd geïnspireerd door de boodschap van hoop en
verandering en de morele problemen trotseerde die
besluitvorming op het hoogste niveau met zich meebrengt. Obama
is openhartig over de krachten die hem in eigen land en elders
tegenwerkten, eerlijk over de invloed die het verblijf in het Witte
Huis had op zijn vrouw en kinderen. Daarnaast is hij niet
terughoudend in het delen van zijn onzekerheden en
teleurstellingen. Toch wijkt hij nooit af van zijn overtuiging dat
binnen het geweldige, zich voortdurend ontwikkelende
Amerikaanse experiment vooruitgang altijd mogelijk is. Dit fraai
geschreven en krachtige boek getuigt van Barack Obama's inzicht
dat democratie geen geschenk van boven is, maar iets dat is
gestoeld op inlevingsvermogen en wederzijds begrip, iets waaraan
we samen voortbouwen, elke dag weer.
Technical Book Review 1963
Emile Durkheim Émile Durkheim 1993 Diepgaande studie van de
Franse socioloog (1858-1917)
Het Tweede machinetijdperk Erik Brynjolfsson 2014-10-08
Internationale bestseller over de impact van technologie op ons
leven: Google Glasses, zelfrijdende auto's, computers die het
menselijk brein vervangen... De digitalisering heeft ons leven
drastisch veranderd, en we staan nog maar aan het begin van
deze revolutie. 'Vanaf nu wordt de verandering pas echt
duizelingwekkend', aldus Erik Brynjolfsson en Andrew McAfee,
beiden verbonden aan het prestigieuze MIT. 'En het is aanpassen
of verliezen.' Miljoenen mensen dreigen hun baan te verliezen,
precaire machtsevenwichten verschuiven en de sociale
ongelijkheid groeit. Dit tweede tijdperk der machines kan echter
ook zorgen voor meer welvaart. Maar dan moeten we nu de juiste
keuzes maken.
Het Communistisch Manifest Karl Marx 2017-12-02 in 1848
publiceerden de duits joodse ﬁlosoof karl marx en de duitse
industrieel friedrich engels het communistisch manifest. het was
een kort en krachtig politiek meesterwerk dat geschreven werd
aan de vooravond van vele diep ingrijpende revolutionaire
gebeurtenissen in grote delenen van europa en de rest van de
wereld. zonder twijfel is het een van de meest besproken,
geciteerde, bewonderde, maar ook invloedrijkste teksten van de
voorbije eeuw, naast het communistisch manifest schreven ze ook
een groot aantal andere boeken, waarin ze hun theorie�n en
opvatingen uitwerkten tot een alles omvatende wereld visie: het
kapitalistisme zal als maatschapijvorm onvermijdelijk vervangen
worden door een nieuwe, zonder onderdrukking en maatschapelijk
onrecht schrijft marx waarin de vrije ontwikeling van ieder de
voorwaarden is voor de vrije ontwikeling van allen, ze kondigden
onderandere een onvermijdelijke klassenstrijd aan tussen de
bourgeoisie en de proletari�rs. geen ander boek zou zoveel
beslissende invloed uitoefenen op de sociale en politieke
ontwikelingen van de opvolgende 150 jaar en niemand kan
ontkennen dat het manifest van de communistische partij een van
de zeldzame werken is die een vooraanstaande plaats inneemt in
zowel de wereldfeschiedenis als de wereldliteratuur
Computernetwerken James F. Kurose 2003-01-01
Heel geestig, meneer Feynman! Richard Phillips Feynman
1990 Het levensverhaal van de Amerikaanse natuurkundige en
Nobelprijswinnaar (1918-1988).
De kunst van het oorlogvoeren Sun-tzu 2015-04-09 De kunst
van het oorlogvoeren blijft hét meesterwerk van Sun-Tzu gezien
de belangrijke factor die oorlog speelt in de geschiedenis, maar
ook blijvend actueel blijft in de huidige tijd. Oorzaak hiervan is

Zero to one: creëer de toekomst Peter Thiel 2014-09-27 De
volgende Bill Gates zal geen besturingssysteem ontwerpen, en de
nieuwe Mark Zuckerberg geen tweede Facebook. Het kopiëren van
succesvolle modellen uit Silicon Valley heeft weinig zin. We
kunnen wél leren van het vermogen om iets geheel nieuws te
creëren in plaats van iets toe te voegen aan wat al bestaat. Peter
Thiel is medeoprichter van PayPal en investeerder in vele
techbedrijven, zoals Facebook, LinkedIn en Spotify. Dankzij zijn
unieke ervaring en strategische inzichten heeft hij met Zero to one
dé bijbel van een nieuwe generatie ondernemers geschreven. Zijn
inzichten over onder andere strategie, teambuilding, concurrentie,
verkoop en pitchen zijn breed toepasbaar. Een must read voor
iedere ondernemer!
Pleidooi voor de rechten van de vrouw Mary Wollstonecraft
2017-09-06 Terwijl de Franse Revolutie nog volop in beweging
was, schreef de oermoeder van het feminisme, Mary
Wollstonecraft, in 1792 haar Pleidooi voor de rechten van de
vrouw. Daarin trok zij ten strijde tegen de achterstelling die
vrouwen al sinds mensenheugenis moesten ondergaan en tegen
de vooroordelen die vooraanstaande denkers uit die tijd over
vrouwen koesterden. Vrouwen moesten wat haar betreft in alle
opzichten dezelfde kansen krijgen als mannen. Ze moesten
beroepen kunnen uitoefenen en bijvoorbeeld medicus of
vroedvrouw kunnen worden. En vrouwen hoorden
vertegenwoordigd te zijn in de politiek, zodat ze zich de wet niet
langer hoefden te laten voorschrijven door mannelijke politici.
Een beloofd land Barack Obama 2020-11-17 In dit boeiende,
langverwachte eerste deel van zijn presidentiële memoires vertelt
Barack Obama het verhaal van zijn onwaarschijnlijke odyssee van
een jongeman die op zoek is naar zijn identiteit tot de leider van
de vrije wereld. Hij schrijft in buitengewoon persoonlijke
bewoordingen over de jaren waarin hij politiek werd gevormd en
over de bepalende momenten in de eerste termijn van zijn
historische presidentschap - een roerige periode vol dramatische
veranderingen. Obama neemt de lezer aan de hand op een
fascinerende reis, die voert van zijn eerste politieke aspiraties en
de cruciale overwinning in de voorverkiezingen van Iowa - waarin
de kracht van grassroots-activisme aan het licht kwam - tot de
revolutionaire avond van 4 november 2008, toen hij werd gekozen
tot 44ste president van de Verenigde Staten en daarmee de eerste
Afro-Amerikaan werd die het hoogste ambt in het land zou
bekleden. In zijn bespiegelingen over het presidentschap toont hij
op een bijzondere en scherpzinnige wijze welke mogelijkheden en
beperkingen presidentiële macht met zich meebrengt, en
daarnaast biedt hij ons een uniek inzicht in de dynamiek van de
Amerikaanse partijpolitiek en de internationale diplomatie. Obama
neemt de lezer mee tot in het Oval Oﬃce en de Situation Room
van het Witte Huis, maar ook naar steden als Moskou, Caïro en
Peking. We zijn getuige van zijn overwegingen bij het
samenstellen van zijn kabinet, hoe hij worstelt met een mondiale
ﬁnanciële crisis, Vladimir Poetin inschat, schijnbaar
onoverbrugbare conﬂicten beteugelt om zijn wet op de
gezondheidszorg te verwezenlijken, botst met zijn generaals over
de te volgen strategie in Afghanistan, hervormingen op Wall Street
doorvoert, doortastend optreedt na de ramp met de Deepwater
Horizon en opdracht geeft tot Operatie Neptune's Spear, die leidt
tot de dood van Osama bin Laden. Een beloofd land is een
bijzonder intiem en persoonlijk boek - het verhaal over een man
die historische beslissingen neemt, over het rotsvaste geloof van
de opbouwwerker die op de proef wordt gesteld op het
wereldpodium. Obama is openhartig over de moeilijkheden die hij
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questions listed at the beginning of each chapter. Key terms–Refer
to the updated lists of networking vocabulary introduced and
highlighted in context in each chapter. Glossary–Consult the
comprehensive glossary with more than 250 terms. Check Your
Understanding questions and answer key–Evaluate your readiness
with the updated end-of-chapter questions that match the style of
questions you see on the online course quizzes. The answer key
explains each answer. Challenge questions and activities–Strive to
ace more challenging review questions and activities designed to
prepare you for the complex styles of questions you might see on
the CCNA exam. The answer key explains each answer. How
To–Look for this icon to study the steps you need to learn to
perform certain tasks. Packet Tracer Activities– Explore networking
concepts in activities interspersed throughout some chapters
using Packet Tracer v4.1 developed by Cisco. The ﬁles for these
activities are on the accompanying CD-ROM. Also available for the
Network Fundamentals Course Network Fundamentals, CCNA
Exploration Labs and Study Guide ISBN-10: 1-58713-203-6
ISBN-13: 978-1-58713-203-2 Companion CD-ROM **See
instructions within the ebook on how to get access to the ﬁles
from the CD-ROM that accompanies this print book.** The CD-ROM
provides many useful tools and information to support your
education: Packet Tracer Activity exercise ﬁles v4.1 VLSM
Subnetting Chart Structured Cabling Exploration Supplement
Taking Notes: a .txt ﬁle of the chapter objectives A Guide to Using
a Networker’s Journal booklet IT Career Information Tips on
Lifelong Learning in Networking This book is part of the Cisco
Networking Academy Series from Cisco Press®. The products in
this series support and complement the Cisco Networking
Academy online curriculum.
Exit Belinda Bauer 2021-03-02 De 75-jarige Felix Pink gaat het
huis aan Black Lane binnen voor een daad van naastenliefde. Hij
komt naar buiten als een moordenaar... Wanneer de 75-jarige
Felix Pink de woning aan Black Lane binnengaat, kan hij niet
vermoeden dat zijn gezapige leventje op zijn kop zal komen te
staan. Hij is ter plekke uit naastenliefde, om een terminaal zieke
man gezelschap te houden tot zijn laatste ademtocht, zodat hij
niet alleen is wanneer hij sterft. Maar vijftien minuten later is Felix
op de vlucht voor de politie, nadat hij de grootste fout van zijn
leven heeft gemaakt. Hoe dit heeft kunnen gebeuren, weet hij
niet, maar Felix is vastberaden om erachter te komen wat er
misgegaan is, en wie daarvoor verantwoordelijk is.

natuurlijk de ‘oorlogszomer’ van 2014. Het boek bevat Sun-Tzu’s
essays die de oudst bekende verhandelingen over het onderwerp
beschrijven. Deze teksten zijn nooit overtroﬀen wat omvang en
diepte betreft. De meerwaarde van dit boek is dat zijn
gedachtegoed is voorzien van een helder geschreven
commentaar. Door het meesterlijke strategische inzicht van
meester Tzu geldt de toepasbaarheid van het boek ook voor het
bedrijfsleven en is dit boek een goede aanbeveling voor
managers, bestuurders en leidinggevenden. Het voorwoord van
H.J.A Hoﬂand, de beste journalist van de 20e eeuw bleef in stand
voor deze uitgave. Het omslag van De kunst van het oorlogvoeren
is aangepast en bij de verschijning is ook het e-book gereed dat
nog niet eerder is uitgegeven.
De beslissende voorsprong Patrick Lencioni 2013-07-19 Wie
zoekt naar manieren om de concurrentie voor te blijven, komt al
snel op het terrein van marketing, innovatie of strategie. Je wilt in
feite slimmer zijn dan de rest. Maar ook de concurrentie volgt de
ontwikkelingen op de voet, zodat je je behaalde voorsprong vaak
al snel weer kwijt bent. Patrick Lencioni laat in dit toegankelijke
maar diepgravende boek zien dat er een wereld te winnen is door
niet slimmer maar gezonder te worden: wie politieke spelletjes,
gebrekkige communicatie en slecht leiderschap weet uit te
wieden, kan alle aanwezige ervaring, kennis en energie in zijn
bedrijf maximaal inzetten. Een gezonde organisatie weet
management, werkvloer en cultuur tot één geheel te smeden en
dat is de enige manier om duurzaam concurrentievoordeel te
behalen. Aan de hand van voorbeelden en tips uit zijn eigen
praktijk laat Lencioni zien hoe uw organisatie gezond kan worden.
Zo krijgt ook u de beslissende voorsprong.
Network Fundamentals, CCNA Exploration Companion Guide Mark
Dye 2007-10-29 Network Fundamentals, CCNA Exploration
Companion Guide is the oﬃcial supplemental textbook for the
Network Fundamentals course in the Cisco® Networking
Academy® CCNA® Exploration curriculum version 4. The course,
the ﬁrst of four in the new curriculum, is based on a top-down
approach to networking. The Companion Guide, written and edited
by Networking Academy instructors, is designed as a portable
desk reference to use anytime, anywhere. The book’s features
reinforce the material in the course to help you focus on important
concepts and organize your study time for exams. New and
improved features help you study and succeed in this course:
Chapter objectives–Review core concepts by answering the focus
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