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wel degelijk de reclame heeft bepaald. In dit boek wordt gedetailleerd beschreven
hoe de tabaksindustrie in Nederland jarenlang, niet gehinderd door
overheidsingrijpen, een product op de markt kon brengen, waaraan in Nederland
sinds 1950 ongeveer een miljoen mensen zijn overleden. Joop Bouma,
onderzoeksjournalist bij Trouw, beschrijft in dit boek de Nederlandse tabakslobby
en de reacties daarop uit politiek en samenleving. Hij maakte ook gebruik van
duizenden interne documenten die vijf Nederlandse ministeries vrijgaven na een beroep
op de Wet Openbaarheid van bestuur.
Stephen P. Robbins 2003 Studie- en
trainingsboek voor leidinggevenden en personeelsfunctionarissen om medewerkers
leiding te geven en te motiveren.
Doris Pilkington 2007
Databases David M. Kroenke 2017
Kenneth G. Budinski 2009 In Materiaalkunde komen alle belangrijke
materialen die toegepast worden in werktuigbouwkundige constructies aan de
orde, zoals metalen, kunststoffen en keramiek. Per materiaalgroep behandelen de
auteurs: · de belangrijkste eigenschappen; · de manier van verwerking; · de
beperkingen; · de belangrijkste keuzeaspecten met betrekking tot constructies; · de
manier van specificatie in een technische tekening of een ontwerp. De eerste editie
van Materiaalkunde verscheen alweer dertig jaar geleden. In de tussentijd is het
voortdurend aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen en het mag dan ook met
recht een klassieker genoemd worden.

Science Citation Index 1993 Vols. for 1964- have guides and journal lists.
OAR Cumulative Index of Research Results 1965
Dagboek van een halve indiaan Sherman Alexie 2008 De indiaan Junior (14, ikfiguur) besluit op een dag naar een blanke school buiten het reservaat te gaan.
Zijn strijd om een plaats in die wereld vertrouwt hij toe aan zijn dagboek. Vanaf
ca. 12 jaar.
Het rookgordijn Joop Bouma 2013-07-02 De tabaksindustrie in Nederland heeft
decennialang grote invloed gehad op het tabaksbeleid van de overheid. In de media
meed de bedrijfstak zorgvuldig iedere discussie over roken en gezondheid, maar
gelijktijdig hebben de sigarettenfabrikanten met een uitgekiende lobby sinds de jaren
70 met succes overheidsbeleid ondermijnd en getraineerd. Dit blijkt uit interne
documenten van de Nederlandse tabaksindustrie, die in de VS bij rechtszaken
openbaar zijn geworden. Gedwongen door schadeclaims heeft de industrie opening
van zaken moeten geven over de gevaren en risico's van het roken. Tot 1999
ontkenden de fabrikanten het verslavende effect van nicotine en tot voor kort
bestreden zij de uitkomsten van wetenschappelijke studies die de relatie tussen
roken en kanker aantoonden. Bij de productie van sigaretten en shag worden
stoffen toegevoegd waarvan een aantal op z'n minst het verslavende effect
versterken. En hoewel de sigarettenindustrie altijd beweerd heeft dat haar
marketingbeleid niet op jongeren is gericht, blijkt in de praktijk dat deze doelgroep
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