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Recognizing the mannerism ways to acquire this ebook Mijn
Jaren Bij De Politie is additionally useful. You have remained in
right site to begin getting this info. acquire the Mijn Jaren Bij De
Politie partner that we offer here and check out the link.
You could purchase guide Mijn Jaren Bij De Politie or get it as
soon as feasible. You could quickly download this Mijn Jaren Bij
De Politie after getting deal. So, behind you require the ebook
swiftly, you can straight acquire it. Its fittingly totally easy and
thus fats, isnt it? You have to favor to in this appearance

Slechts één leven - Eduard
Wagner 2022-10-27
Als je dit werk leest, kan het
gebeuren dat je denkt dat ik zo
niet zou kunnen leven. Het is
gewoon dat ik vrijwel altijd
mijn eigen beslissingen nam,
zelfs als het ging om
aanbevelingen of advies. Of ik
het zou hebben geaccepteerd
of niet, is een tweede. Er waren
zeker veel beslissingen van
mijn kant die later verkeerd
bleken te zijn. Alleen dit is
voorbij en voorbij. Mijn mening
is dat je in het heden moet
leven, je kunt niet meer
corrigeren wat je in het
mijn-jaren-bij-de-politie

verleden verkeerd hebt
gedaan. Dus ik kijk gewoon
naar de toekomst.
Enquête, gehouden door de
Staatscommissie, benoemd
krachtens de Wet van 19
januari 1890 (Staatsblad no. 1)
Het jaar dat ik op hen
allemaal verliefd werd - Use
Lahoz 2014-01-10
'Een ode aan de literatuur en
een liefdesverhaal dat het
leven, de liefde, de vriendschap
en het lezen viert!' - The
Huffington Post Telkens
wanneer mijn moeder en ik een

1/18

Downloaded from
report.bicworld.com on by
guest

teleurstelling in de liefde
kregen te verwerken, spoedden
we ons naar de werkplaats van
monsieur Tatin zodat hij ons
hart kon repareren. Vandaar
dat ik bij hem langsging, vóór
mijn verhuizing van Parijs naar
Madrid, waar ik de vrouw zou
terugvinden die mijn hart voor
het laatst op tilt had laten
slaan. Sylvain Saury is een
jonge Parijzenaar die de dertig
nadert en panisch wordt van de
term `volwassen worden. Het
feit dat hij liever bij de dag
leeft dan dat hij volwassen
wordt in Parijs, doet hem een
slecht betaalde baan in Madrid
aannemen. Hoewel de
wetenschap dat Heike Krüger,
zijn Duitse ex-vriendin die hij
maar niet kan vergeten, in
Madrid woont het zwaarst
heeft gewogen bij het nemen
van zijn besluit. Terwijl hij
probeert te wennen aan zijn
nieuwe leven beraamt Sylvain
een plan om Heike weer terug
te winnen. De onverwachte
vondst van een manuscript
opent een deur naar het
verleden en sleept hem mee in
een prachtig en enerverend
verhaal vol rare toevalligheden.
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Het zal hem zijn plan doen
vergeten en hem doen inzien
dat zijn dierbare vriend
monsieur Tatin het bij het
rechte eind had: `Je hart zit er
om het te gebruiken. Het jaar
dat ik op hen allemaal verliefd
werd gaat over beproevingen
en beslommeringen in de
liefde, met name de liefde op
afstand, maar het is ook een
ode aan het leven, de liefde en
vriendschap. Dit alles verpakt
Lahoz in een vlotte en luchtige
stijl tot een heerlijke
romantische komedie met
schitterde sfeertekeningen en
hartverwarmende personages
die ons doen geloven dat alles
mogelijk is.
Schone schijn - Mary Higgins
Clark 2019-10-25
Laurie Moran is druk met het
plannen van haar bruiloft en
het zoeken naar een nieuw huis
in New York. Er lijkt geen
vuiltje aan de lucht, maar dan
dient zich een nieuwe cold case
aan voor haar tv-programma
Verdacht. De zaak van de
moord op de bekende arts Dr.
Bell laat Laurie niet meer los.
De dokter leek de ideale man,
vader en arts. Maar klopt dat
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plaatje wel? En wat hebben de
leugens van de familie Bell te
maken met Laurie’s eigen
leven? 'Schone schijn' is de
nieuwste thriller in de
Verdacht-reeks, de succesvolle
serie over Laurie Moran en
haar tv-show.
Q staat voor Qui-vive - Sue
Grafton 2014-09-23
In 1969 wordt in een verlaten
steengroeve het verminkte
lichaam van een onbekende
vrouw gevonden. Zelfs na
maanden onderzoek lukte het
de politie niet de identiteit van
de vrouw te achterhalen en ook
de moordenaar werd nooit
gevonden. Achttien jaar later
wordt Kinsey Millhone door
twee bijna gepensioneerde
rechercheurs gevraagd de zaak
op zich te nemen. Veel
aanknopingspunten zijn er niet,
maar Kinsey raakt gefascineerd
en neemt de uitdaging aan.
Wat begint als een zoektocht
naar de identiteit van de
onbekende vrouw, eindigt in
een levensgevaarlijke jacht op
haar moordenaar. Kinsey moet
weer op haar qui-vive zijn!
Tachtig jaar criminologie aan
de Leuvense universiteit - 2012
mijn-jaren-bij-de-politie

Een terugblik gecentraliseerd
rond drie centrale thema's:
onderwijs, onderzoek en
praktijk. Met bijdragen van
Joris Casselman, Ivo Aertsen,
Stephan Parmentier, Johan
Goethals, Lode Walgrave, Tony
Peters, Cyrille Fijnaut, Jeroen
Maesschalck & Stijn Vivijs, An
Sprangers, Kaat Boon, Dirk
Leestmans, John Vanacker,
Hilde Deboeck, Herman
Vercouter, Alexander van
Liempt, Veerle Pasmans, Greet
Aelter, Raf Vermeiren, Wouter
De Cuyper.
De ondergang van het
gezond verstand - Lawrence
MacDonald 2010-04-28
De wereldwijde kredietcrisis
raakt ons allemaal, maar
slechts een enkeling was
ooggetuige van het begin.
Lawrence McDonald was een
van de vicepresidenten van
Lehman Brothers toen de bank
in september 2008
faillissement aanvroeg. Zonder
enige terughoudendheid vertelt
hij over de dreigende
ondergang van Delta Airlines
en General Motors, het
instorten van de huizenmarkt,
het hypotheekdebacle, de
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roekeloze hang naar
winstmaximalisatie en het
falende beleid van de directie
van Lehman Brothers. Hij
onthult dat insiders al in mei
2005 met zeer specifieke
informatie waarschuwden voor
de kredietcrisis en de
verpletterende gevolgen ervan.
In een voortsnellend tempo
werkt McDonald toe naar het
beantwoorden van de
hamvraag: hoe heeft het ooit zo
ver kunnen komen? Lawrence
G. McDonald was vicepresident
van Lehman Brothers.
Tegenwoordig werkt hij voor
een investeringsmaatschappij
in New York. Patrick Robinson
is een bekend thrillerauteur.
Juffrouw Lirriper en hare
commensalen - Charles
Dickens 1880
Stress en trauma bij de politie
(Reeks Politie Praktijk Boeken)
- 2007
Monografie met een overzicht
van de literatuur over stress en
trauma om zich nadien te
richten op het domein van de
psychotraumatologie en de
principes van de eerste
psychologische ondersteuning.
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Mijn jaren bij de politie - Ellie
Lust 2019-11-12
In Mijn jaren bij de politie
vertelt Ellie Lust, Nederlands
populairste ex-politievrouw,
openhartig en eerlijk over de
ruim dertig jaar dat ze bij de
politie in Amsterdam werkte. In
die jaren deed Ellie Lust
ervaring op met bijna alle
facetten van het politievak. Als
motoragent reed ze rondjes
over de Amsterdamse ring, als
wijkagent zag ze van dichtbij
de ellende in Amsterdam-West,
als oprichter van Roze in Blauw
verzette ze zich tegen het
antihomogeweld en als
woordvoerder van de politie
was ze betrokken bij de meest
spraakmakende zaken van
Nederland. Mijn jaren bij de
politie gaat niet alleen over al
die gebeurtenissen en hoe zij
en haar collega’s daarmee
omgingen, maar ook over haar
ontwikkeling als mens en als
agent door de jaren heen. Ellie
Lust vertelt haar verhalen zoals
we van haar gewend zijn:
duidelijk, no-nonsense en met
humor. Als het over de
Nederlandse politie gaat
hebben de meeste mensen hun
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mening al klaar, maar in dit
boek horen we de verhalen van
binnenuit, gaan gesloten
deuren open en zijn
politieagenten niet alleen
uniformen, maar vooral
mensen.
Verhalen uit het blauwe boekje
- Ellie Lust 2019
De vrouwelijke politie-agent
vertelt over haar persoonlijke
leven, haar ervaringen tijdens
ruim dertig jaar dienst bij het
Amsterdamse politiekorps en
haar werk voor de tv.
PolBru 20 ans/jaar - Pieter
Leloup 2022-11-23
Vingt ans après la fusion des
polices communales de
Bruxelles et d’Ixelles en 2002,
la zone de police PolBru fait le
bilan d’une évolution
passionnante. Après la réforme
de la police, les anciens
gendarmes se sont
soudainement vus intégrés au
niveau local. Les nombreux
événements nationaux et
internationaux dans la capitale
ont dû alors être encadrés au
niveau local, qui devait
également continuer d’assurer
les fonctionnalités de base au
profit du citoyen. Ce livre
mijn-jaren-bij-de-politie

revient non seulement sur les
vingt ans de la zone de police
PolBru, mais aborde également
des thèmes sociaux plus larges,
comme celui de la diversité qui
caractérise la zone. Un ouvrage
de référence pour ceux et
celles qui se sentent liés au
corps de police. Twintig jaar na
de fusie van de
gemeentepolitiediensten van
Brussel en Elsene in 2002 kijkt
de politiezone PolBru terug op
een boeiende evolutie. Zo
moesten voormalige
rijkswachters na de
politiehervorming plotseling
lokaal worden geïntegreerd. De
vele nationale en internationale
evenementen in de hoofdstad
werden voortaan op een lokaal
niveau ondersteund, zonder te
kort te doen aan de
basisdienstverlening aan de
burgers. Dit boek blikt terug op
twintig jaar politiezone PolBru
en behandelt daarbij eveneens
enkele bredere
maatschappelijke thema’s,
zoals de diversiteit die de zone
in alle opzichten kenmerkt. Een
naslagwerk voor eenieder die
zich verbonden voelt met het
korps.
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Zoals ik jou ken, ken jij mij Yvonne Keuls 2018-01-23
Zoals ik jou ken, ken jij mij van
Yvonne Keuls is een prachtig,
ontroerend relaas van de diepe
vriendschap tussen de twee
grote Nederlandse auteurs
Yvonne Keuls en Hella Haasse.
Eerder verschenen van Yvonne
Keuls onder andere Het
verrotte leven van Floortje
Bloem, Mevrouw mijn moeder
en Jan Rap en z’n maat. Veel
van Keuls’ boeken werden
bekroond en zijn uitgegroeid
tot klassiekers van de
Nederlandse literatuur. In
2012 ontving zij de Cultuurprijs
van de stad Den Haag voor
haar hele oeuvre. Zoals ik jou
ken, ken jij mij biedt een
geweldig inkijkje in de
televisiewereld van de jaren
zestig en zeventig, én in de
literaire wereld van die tijd,
met vergeten schrijvers als
Couperus en Vestdijk. Yvonne
Keuls beschrijft de groeiende
populariteit van de televisie en
de emancipatie van de vrouw,
evenals de generatie die ‘dat
Indische leven’ in Nederland zo
mist. Maar bovenal toont dit
prachtige verhaal op
mijn-jaren-bij-de-politie

ontroerende wijze de klievende
momenten in het leven van de
twee schrijfsters, die van grote
betekenis zijn geweest voor
hun vriendschap.
Muren van verraad - Nova Ren
Suma 2015-07-29
'Een realistisch boek met
bovennatuurlijke elementen die
ontaarden in een naargeestig,
pijnlijk, maar prachtig einde
dat de rillingen over je rug
doet lopen.' - Kirkus Reviews,
starred review 'Suma
excelleert in surrealistische,
verontrustende verhalen in een
levendige stijl, en deze
psychologische thriller is geen
uitzondering. Een
beangstigend, fantastisch
boek.' – Booklist, starred
review Een veroordeelde
moordenares en een
topballerina in spe. Wat
hebben ze met elkaar gemeen?
Muren van verraad is het
verhaal van een meisje met een
veelbelovende toekomst voor
zich. Haar leven draait in één
tragische middag van
veelbelovend naar uitzichtloos.
Het verhaal wordt verteld door
Amber en Violet: de een zit in
een jeugdgevangenis, de ander
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is een danseres met een mooie
toekomst. Op het eerste
gezicht zijn ze complete
vreemden die niets met elkaar
gemeen hebben. Amber zit vast
in Aurora Hills, een beveiligde
jeugdinrichting. Als op een
nacht alle sloten openspringen,
ontstaat er totale gekte onder
de 42 meisjes die er hun straf
uitzitten. De een grijpt haar
kans om te ontsnappen, de
ander weet niet wat ze met de
nieuw verworven vrijheid
aanmoet. Violet is een danseres
die op het punt staat naar New
York City te vertrekken om
daar door te breken. Hoewel ze
egoïstisch en met zichzelf
ingenomen is, kan ze de dood
van haar vriendin Orianna niet
vergeten. Niet omdat ze zich
schuldig voelt, maar vanwege
het mogelijke effect ervan op
haar huidige leven en haar
dansopleiding aan het
prestigieuze Juilliard.
Langzaam wordt duidelijk dat
Amber en Violet nauw met
elkaar verbonden zijn door
Orianna. Ook zij had een
glorieuze toekomst als
ballerina voor zich liggen, maar
anders dan Violet moet ze
mijn-jaren-bij-de-politie

knokken voor elke kans in het
leven. Desondanks is Violet
jaloers op Ori, wetende dat zij
niet het natuurlijke talent voor
ballet van Ori heeft. Als er twee
concurrentes worden
vermoord, belandt Ori in
Aurora Hills. Krijgt een
schuldige uiteindelijk altijd
haar verdiende straf? Of zal
een onschuldige voor altijd de
last van de schuld blijven
dragen? Nova Ren Suma is
auteur van diverse Young
Adult-boeken. Ze heeft voor
diverse uitgeverijen gewerkt,
geeft YA-schrijfworkshops en
woont in New York.
Als het misgaat thuis Paulien Bom 2018
Het is een taboe om te praten
over wat niet lukt in de
opvoeding. Liever vertellen we
succesverhalen over onszelf en
onze kinderen. Niet vreemd,
want ouderschap is kwetsbaar
en je wilt niets liever dan dat
het je kind goed gaat. Zo zitten
alle ouders in elkaar. Toch gaat
het weleens mis en soms zo
ernstig dat instanties en
hulpverleners zich zorgen
maken over de veiligheid van
het kind en zich met het gezin
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bemoeien of zelfs ingrijpen.
Tweeëntwintig ouders hebben
de moed opgebracht om te
vertellen wat dat met je doet.
‘Als mijn vader dan toch een
keer sloeg, vonden we dat we
het ook verdiend hadden, want
je vader slaat je niet zomaar.
Toen hoorde dat nog bij de
opvoeding, nu heet dat
kindermishandeling.’ ‘Als het
gebeurde, dacht ik: wat doe ik
mijn kind aan, ik lijk mijn vader
wel.’ ‘Ik voel me schuldig dat ik
het verknoeid heb. Maar ik
hoop dat ik nog eens de kans
krijg om er voor ze te zijn als
ze me nodig hebben.’ ‘Ik
schaam me voor mijn dochter
dat ik haar niet in een liefdevol
gezin met een vader kon laten
opgroeien, zoals ikzelf
opgegroeid ben. Dat voelt als
een groot falen.’ Wat er
misging verschilt, maar één
ding zeggen alle ouders in dit
boek: hulpverleners, zie ons als
ouders en ga met ons in
gesprek. Want ook al is het
misgegaan en ook al kunnen
we misschien niet voor onze
kinderen zorgen, wij zijn de
ouders. ‘Mij werd niets
gevraagd, ik telde gewoon niet
mijn-jaren-bij-de-politie

mee. Het maakte niet uit wat
wij zeiden, deden of voelden,
het ging om de kinderen.’ ‘Ik
denk dat het helpt als ze zich
afvragen wat het met hen zou
doen als zij de vader of de
moeder waren.’ Dit boek gaat
over falen en veerkracht, over
verwachtingen en
kwetsbaarheden van ouders, en
over begrip en onbegrip van
professionals. Het is bestemd
voor ouders, professionals en
hulpverleners in spe.
De Nederlandsche Politie 1937
Gerechtigheid - Stieg Larsson
2008-11-01
Twee tegenpolen, Mikael
Blomkvist en Lisbeth Salander.
Hij is een charmante man en
een kritische journalist, en
uitgever van het tijdschrift
Millennium. Zij is een jonge,
gecompliceerde, uiterst
intelligente vrouw met
zwartgeverfd haar, piercings
en tatoeages én ze is een
hacker van wereldklasse.
Lisbeth Salander heeft een
levensbedreigende aanslag
overleefd en wordt in kritieke
toestand naar het ziekenhuis
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gebracht, evenals de man die
verantwoordelijk is voor haar
duistere verleden: Alexander
Zalachenko. Salander wordt
gezocht voor moord en door de
media is ze neergezet als een
psychopaat, moordenaar en
satanist. Alleen Blomkvist is
overtuigd van haar onschuld.
Hij ontdekt de relatie tussen de
vrouwenhandel, het verleden
van Salander en de Zweedse
veiligheidsdienst en wil
daarover publiceren. Maar wil
Salander wel meewerken? Ze
vertrouwt niemand.
Uiteindelijk moet ze voor de
rechtbank verschijnen. Zal het
recht zegevieren? Razend
spannende ontknoping in dit
laatste deel van de Millenniumtrilogie. Van de trilogie werden
wereldwijd meer dan 50
miljoen exemplaren verkocht.
Verslag der Handelingen van
de Tweede Kamer der StatenGeneraal - Tweede Kamer der
Staten-Generaal 1860
Cleo, 15 jaar, rood haar, vader
onbekend - Stan Lauryssens
2013-03-04
Opsporingsbericht Federale
Politie en Child Focus:
mijn-jaren-bij-de-politie

VERMISSING
[MINDERJARIGEN]. Omstreeks
08.30 uur verliet Cleo Pastoors
het ouderlijk huis (Tea-Room
Vivaldi) op weg naar school.
Sindsdien ontbreekt van haar
elk spoor. Heeft u het meisje
gezien of weet u waar zij
verblijft, neem dan contact op
met de politie in uw buurt. De
telefoon rinkelt. `Wat hebben
Cleopatra en Vivaldi gemeen,
behalve rood haar? Ze zijn
dood, DÓÓÓÓÓD, hahaha!
Boven de E34 hangt een
dynamisch infobord met de
tekst: CHILD ALERT Adam
Decoster, 13 jaar, rood haar.
BEL 0800-30 300. Dan
verdwijnt ook Nikka, een
meisje van zestien met
vuurrood haar. Eddy
Thielemans van de Cel
Vermiste Personen ontdekt dat
Cleo, Adam en Nikka verwekt
zijn met sperma van een
Brusselse spermabank.
Brusselse spruiten, denkt
Thielemans, Brussels witloof,
Brusselse stoemp, tot daar aan
toe, maar Brussels sperma?
Cleo, 15 jaar, rood haar, vader
onbekend speelt zich af in de
lokalen van de Cel Vermiste
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Personen, in de stille Kempen,
op Linkeroever, aan de Leie en
in het AZ Brusselse Ring, met
een grandioze finale in Brugge
die scone, de mooie. Stan
Lauryssens kreeg de Hercule
Poirotprijs voor het
spannendste boek van het jaar.
`Origineel, vol branie en
spanning, met een
meeslepende plot, schreef de
jury. Zijn boeken zijn vertaald
in dertig talen, de meeste
vertalingen ooit voor een
Vlaamse schrijver. Met 250.000
exemplaren is hij ook de
Vlaamse auteur met de hoogste
oplage in één druk.
Wisseling van de wacht Stephen King 2016-06-07
De gruwelijk spannende finale
van de Mr. Mercedes-trilogie.
In Wisseling van de wacht
keert de duivelse MercedesKiller Brady Hartsfield terug.
Hij drijft zijn vijanden tot
zelfmoord en als Bill Hodges en
Holly hem niet weten te
stoppen, zullen ze zelf
slachtoffer worden, want hij
richt zich vastbesloten op de
mensen die hem het ziekenhuis
in kregen. King combineert de
detectivestijl van Mr. Mercedes
mijn-jaren-bij-de-politie

en De eerlijke vinder met de
adembenemende,
bovennatuurlijke suspense
waar hij zo beroemd mee is
geworden. ‘Bloedspannend.’
Algemeen Dagblad ‘Het is een
King in topvorm.’ Nu.nl
Mijn jaren als bevelhebber Hans A. Couzy 1996
Zij die gaan sterven - James
Patterson 2021-07-19
Eén bomaanslag... en de hele
stad Nevada is van het één op
het andere moment compleet
verwoest. De aanslag wordt
opgeëist door de Wolf, een
dodelijke crimineel die FBIagent Alex Cross kent uit het
verleden. Zijn boodschap is
bedreigend: Als ze het losgeld
niet overmaken, is Londen,
Parijs, Frankfurt of New York
aan de beurt. Lukt het Cross
deze keer wel om de Wolf te
ontmantelen en toekomstige
terroristische aanslagen te
voorkomen? ‘Zij die gaan
sterven’ is het tiende deel in de
'Alex Cross'-reeks, waarin
Cross op zoek is naar de
explosieve waarheid... ‘Een
compleet pakket van spanning,
emotie en pakkende
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personages in een minimaal
aantal woorden.’ – Publishers
Weekly De Amerikaanse James
Patterson (1947) is een van de
succesvolste auteurs op dit
moment met meer dan 300
miljoen verkochte exemplaren
en 1 miljoen verkochte e-books
wereldwijd. Maar liefst 114
boeken kwamen op de New
York Times bestseller lijst,
waarvan 67 op nummer 1
stonden. Dat is een Guinness
World Record! Geen enkele
Patterson thriller laat zijn
lezers onberoerd, maar zijn
bekendste werken zijn de
thriller reeksen over ‘Alex
Cross’, verfilmd met Morgan
Freeman in de hoofdrol, en de
‘Women’s Murder Club’-reeks,
dat verfilmd is tot serie en in
2007 te zien was op de
Nederlandse televisie. In 2015
won Patterson de Literatuur
Award van de National Book
Foundation voor zijn inzet om
meer Amerikanen aan het lezen
te krijgen. Voor zijn thrillers,
maar ook enkele romans en
kinderboeken, heeft hij
meerdere prestigieuze
onderscheidingen ontvangen,
waaronder de Edgar Award.
mijn-jaren-bij-de-politie

De nieuwe politie - Steven de
Smet 2012-12-22
Burger en politie moeten nog
actiever samenwerken, want
openbare veiligheid gaat
iedereen aan. De digitalisering
en de opkomst van sociale
media veranderen onze
samenleving en ons
veiligheidsgevoel
fundamenteel. Houdt de politie
rekening met de huidige
tendensen? Deelt ze haar
informatie? Hoe gaat de politie
om met de digital natives? Hoe
kunnen we de politiezorg
uitbreiden zodat de reële en de
virtuele gemeenschap één
worden? In dit boek gaat
Steven De Smet aan de slag
met de uitdagingen van
vandaag en morgen. Zo loodst
hij de politie binnen in een
evoluerende, digitale
maatschappij. De nieuwe
politie is er voor iedereen die
interesse heeft in of wil
meewerken aan een veilige
samenleving.
Voor altijd stil - Linda Castillo
2020-12-17
Elk huis heeft zijn kruis ...
Wanneer politiechef Kate
Burkholder arriveert bij een
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amish boerderij wacht haar een
horrorscenario: een hele
familie is uitgemoord. De
vredelievende gemeenschap is
uitermate geschokt door het
grove geweld en de
willekeurige moorden. Maar is
het wel willekeurig? Kate weet
als geen ander dat elke familie
geheimen heeft, en terwijl ze
dieper in het verleden van de
familie duikt, komt ze er samen
met agent John Tomasetti
achter dat een jonge vrouw
met een grote leugen moest
leven en haar mond moest
houden. Ook dat herkent Kate
uit haar eigen leven en dus zal
ze afstand moeten houden,
want ze weet wat er kan
gebeuren als ze te betrokken
bij deze zaak raakt. Toch
ontkomt ze er niet aan...
Verslag der handelingen Netherlands. Staten-Generaal
1853
Gedenkstukken der
algemeene geschiedenis van
Nederland van 1795 tot
1840: d. Iniijving en
opstand, 1810-1813 [3 v 1912
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Denken over de transAtlantische slavernij en
racisme - Patricia D. Gomes
2022-05-31
Ondanks het aantoonbare
bestaan van racisme in vrijwel
elk aspect van de Nederlandse
samenleving zijn de pogingen
tot het uitroeien hiervan nog
altijd mager. In dit
geschiedkundig betoog worden
de aanpassingen van het
racisme en de verstrengeling
met het kapitalisme, de
nationale geschiedschrijving en
de nationale
identiteitsontwikkeling helder
en indringend uiteengezet. De
auteur maakt hiervoor gebruik
van de applied history-methode
(of toegepaste geschiedenis) en
verschillende vertelgenres.
WOW! Ondanks zijn gekwetste
kinderjaren slaagde Archie er
in om aan zijn verschrikkingen
te ontsnappen. Hij vond
vrijheid in een onbezorgd leven
van opwinding en avontuur. Archie Gerzee 2009
De essentie van politiewerk Elke Devroe 2019
De Cahiers Politiestudies
namen een start in 2006.
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Intussen zijn er niet minder
dan vijftig nummers van de
persen gerold. Ter gelegenheid
van dit feestnummer grijpt de
editorial board terug naar de
verschillende thema’s die aan
bod kwamen tijdens die vele
jaargangen en vraagt zich af
wat de wezenlijke
veranderingen zijn geweest
sinds het verschijnen van de
themanummers in het
verleden. Daarbij wordt een
beroep gedaan op de
verschillende auteurs die de
afgelopen themanummers
hebben geschraagd, met
nadrukkelijk de centrale vraag
in het achterhoofd: “In welke
mate hebben deze evoluties nu
al dan niet een impact gehad
op de essentie van het
politiewerk?” James Q. Wilson
(1968) sprak over handling the
situation; Michael Banton
(1964) maakte het onderscheid
tussen law officers en peace
officers; Egon Bittner (1970)
sprak over politiewerk als het
stoppen van something-thatought-not-to-be-happening-andabout-which-someone-hadbetter-done-something-now.
Wat zijn thans functies van de
mijn-jaren-bij-de-politie

politie? Welke achtergronden
zijn van belang? Wat zijn
huidige praktijken? Wat zijn
mogelijke rolmodellen? In dit
Cahier zullen auteurs hun visie
te kennen geven en hun licht
laten schijnen op de essentie
van politiewerk. De Cahiers
Politiestudies verschijnen
trimestrieel. Zij zijn
onderworpen aan een
internationale double blind
peer review en worden
samengesteld door de
gasteditoren, de
hoofdredacteur en de editorial
board, i.s.m. de redactie.
Onder druk - Anton Slotboom
2022-01-18
Voormalig eliteagent Jeroen de
Rijk, bekend van het
televisieprogramma Hunted,
leert je hoe je optimaal
presteert als je onder hoge
druk staat Gezond presteren
onder druk is te trainen. Aan
de hand van acht competenties
– assertiviteit, communicatie,
samenwerken,
omgevingsbewustzijn,
besluitvorming, leiderschap,
creativiteit en
stressbehendigheid – leert
voormalig eliteagent Jeroen de
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Rijke je druk om te zetten in
kracht. De soms bloedstollende
situaties uit zijn loopbaan,
waarin hij onder meer streed
tegen georganiseerde
internationale misdaad en
terreurdreiging, illustreren de
inzichten die we allemaal
kunnen gebruiken op de
werkvloer en in ons dagelijks
leven.
Leven zonder ouders - Daan
Westerink 2013-01-25
Je ouders verliezen betekent:
onvoorwaardelijke liefde
verliezen. En hoe de band ook
was de dood van je vader of
moeder is het definitieve einde
van het kind-zijn. Leven zonder
ouders is het eerste boek
waarin volwassen zonen en
dochters zelf vertellen hoe het
was toen zij op verschillende
leeftijden hun ouder(s)
verloren. En welke gevolgen
het verlies later in hun leven
had. Over jonge kinderen die
hun vader of moeder verliezen
wordt steeds meer geschreven.
Daan Westerink vraagt in haar
boek echter aandacht voor de
verhalen van volwassen
kinderen, die op verschillende
leeftijden hun ouder(s)
mijn-jaren-bij-de-politie

verloren. Sommigen waren
kind of puber, anderen
studeerden of waren net aan
het werk, weer anderen waren
veertigers of zelfs
vijftigplussers toen hun ouder
stierf. Zij vertellen in dit boek
wat er gebeurde en wat de
gevolgen kunnen zijn.
De moord die nooit mag
verjaren - Peter R. de Vries
2010-10-08
In 82 waargebeurde korte
verhalen laat Peter R. de Vries
zien hoe hij zijn volharding,
persoonlijke aanpak en
gedrevenheid maken dat hij al
25 jaar succes en plezier heeft
in zijn vak, de
misdaadjournalistiek. In deze
nieuwe bundel columns schrijft
hij over zijn eerste moordzaak,
ruim 23 jaare geleden, over
zijn contacten met criminelen
en nabestaanden, zijn
drijfveren, zijn stokpaardjes,
zijn bemoeienissen met
bekende zaken als de Puttense
moordzaak, Nicky Verstappen
en Marianne Vaatstra, zijn
inspanningen bij
verdwijningen, dwalingen en
machtsmisbruik, zijn zesde
zintuig voor toeval en noodlot,
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recht en onrecht, list en
bedrog, zijn oog voor
politieblunders,
advocatenpraatjes, bajestaal,
zijn omgang met tipgevers,
bedreigingen, klassenjustitie
en al die andere onderwerpen
die ervoor zorgen dat hij zijn
vak the noble art of
crimereporting al bijna een
kwart eeuw beoefent, in woord
en beeld.
Vriend of vijand - Alex Caine
2011-10-09
Ku Klux Klan, Hells Angels,
Aziatische Triades, Russische
maffia en corrupte
politiedepartementen het hoort
allemaal bij het dagelijkse werk
van geheim agent Alex Caine.
Na een gevangenisstraf
wegens marihuanabezit,
belandde Caine in de
avontuurlijke wereld van de
undercover agent. Dankzij zijn
scherpzinnigheid en zijn harde,
maar aimabele houding kon
Caine zich aanpassen aan elke
situatie. Vijfentwintig jaar lang
infiltreerde hij in
moordzuchtige organisaties.
Na gedane zaken verdween hij
naar een ander deel van de
wereld, waar hij een nieuwe
mijn-jaren-bij-de-politie

identiteit aannam en met een
andere groep criminelen aan
de slag ging. Vriend of vijand
biedt een nietsverhullende blik
op politieoperaties en brengt
de waarheid aan het licht over
andere acties die de
autoriteiten liever verborgen
zouden houden. Het is een
onopgesmukt verslag van de tol
die een undercover leven eist,
een leven waarin Caine zich
vaak afvroeg wie hij werkelijk
was achter de talloze
identiteiten die hij had
aangenomen.
Evaluatie van 10 jaar
politiehervorming - 2010
Schepen vergaan - James
Patterson 2021-06-10
Rechercheur Alex Cross wordt
achtervolgd door zijn
verleden... Zijn oude
aartsvijand, een gevaarlijke
crimineel met gruwelijke daden
op zijn geweten, heeft het nog
steeds op Alex gemunt. Maar
ondanks alle levensgevaarlijke
bedreigingen, stort Alex zich
op een nieuwe moordzaak, die
zelfs hem de stuipen op het lijf
jaagt. Een koelbloedige
seriemoordenaar laat al zijn
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slachtoffers achter met
bijtwonden en zijn volledig
leeggebloed. Is dit het werk
van een maniak die denkt dat
hij een vampier is? Cross moet
snel de dader vinden, want er
blijven door heel Amerika
nieuwe slachtoffers vallen...
‘Schepen vergaan’ is het
zevende deel in de ‘Alex Cross’reeks waarin de meester der
thrillers, James Patterson, je bij
de eerste pagina weet mee te
slepen! De Amerikaanse James
Patterson (1947) is een van de
succesvolste auteurs op dit
moment met meer dan 300
miljoen verkochte exemplaren
en 1 miljoen verkochte e-books
wereldwijd. Maar liefst 114
boeken kwamen op de New
York Times bestseller lijst,
waarvan 67 op nummer 1
stonden. Dat is een Guinness
World Record! Geen enkele
Patterson thriller laat zijn
lezers onberoerd, maar zijn
bekendste werken zijn de
thriller reeksen over ‘Alex
Cross’, verfilmd met Morgan
Freeman in de hoofdrol, en de
‘Women’s Murder Club’-reeks,
dat verfilmd is tot serie en in
2007 te zien was op de
mijn-jaren-bij-de-politie

Nederlandse televisie. In 2015
won Patterson de Literatuur
Award van de National Book
Foundation voor zijn inzet om
meer Amerikanen aan het lezen
te krijgen. Voor zijn thrillers,
maar ook enkele romans en
kinderboeken, heeft hij
meerdere prestigieuze
onderscheidingen ontvangen,
waaronder de Edgar Award.
De Lonkende Lijkwade - Robert
Beernink 2013-06-05
Barbara van Beek en Rik
Ridderhof raken vanaf de
eerste dag van hun
samenwerking betrokken bij
een mysterie dat hen meevoert
naar een duistere wereld
waarin weinig lijkt wat het is
en nog minder is wat het lijkt.
Tijdens hun spannende
zoektocht naar de ontrafeling
van een sinister geheim
worden intermenselijke
verhoudingen steeds zwaarder
op de proef gesteld. Dit vlot
geschreven verhaal is
spannend en soms schokkend,
doorspekt met humor maar
tevens een ode aan de
onvoorwaardelijke liefde tussen
twee mensen.
Kofferdood - Michael Connelly
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2021-12-07
Kofferdood speelt zich af in de
donkere kant van Los Angeles,
het werkterrein van Harry
Bosch, de illustere rechercheur
Moordzaken. De eerste zaak
waar Bosch na zijn onvrijwillige
verlof mee te maken krijgt, is
meteen al heavy te noemen:
een filmproducent uit
Hollywood wordt vermoord
aangetroffen in de kofferbak
van zijn Rolls Royce. Typisch
een maffiagewoonte... Terwijl
Harry Bosch steeds dieper in
het onderzoek zit, wordt hij
opeens van hogerhand van
deze zaak gehaald. Weten ze
dan niet dat hij zich door niets
en niemand de wet laat
voorschrijven? Dat alleen een
kogel hem kan stoppen? En
zelfs dat laatste is niet eens zo
zeker... De pers over Michael
Connelly ‘Een van de
allergrootste nog levende
misdaadschrijvers.’ Hebban.nl
‘Bijna griezelig hoe Connelly
altijd weer de juiste toon weet
te treffen.’ Vrij Nederland
‘Connelly is de onbetwiste
meester van de politieroman.’
The Irish Times
Het gewijzigd ontwerp eener
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mijnwet voor NederlandschIndië - Reinier D. Verbeek 1896
Mr Jan Jacob Mauricus,
gouverneur-generaal von
Suriname, von 1742 tot 1751 Kornelis Ascanius van
Sypesteyn 1858
Het kan ook nooit normaal Lieke Hester 2022-05-17
De bekendste politieagent van
Nederland geeft een unieke
kijk achter de schermen. Een
zakkenroller aanhouden, een
lichaam zoeken in een donkere
woning, een
slechtnieuwsgesprek voeren,
iemand die suïcidaal is
proberen te helpen, een
reanimatie uitvoeren of een uit
de hand gelopen ruzie sussen:
Lieke doet het allemaal, en
soms zelfs allemaal op dezelfde
dag. Lieke Hester is
hoofdagent bij politiebureau
Burgwallen in Amsterdam. Ze
blogt en vlogt als Liekeschrijft,
haalt graag ijskoffie in
Amsterdam-Noord en is gek op
de reuring van de Wallen. In
Het kan ook nooit normaal doet
ze een boekje open over haar
leven als agent. Haar
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inspirerende, beangstigende,
spannende, grappige en altijd
bijzondere verhalen zijn een
ode aan haar werk, haar
dappere collega’s en alle
hulpverleners. ‘Liekes verhalen
laten je lachen, sidderen en
huilen. Ze geeft een prachtig
inkijkje in de mens achter het
uniform. En los van een fijne
schrijver, is ze ook nog eens
een tof mens.’ Mayra Louise,
auteur van Op je lijf
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geschreven ‘Verhalen als een
knal voor je kanis. Lieke is
Mokum op z’n best.’ Kluun ‘Je
angst en je onzekerheid
overwinnen om je dromen waar
te maken: Lieke deed het als
politieagent en nu ook als
auteur. In haar verhalen komt
haar kern naar boven: een
betrokken, lief mens met oog
voor haar omgeving. Daarmee
raakt ze de lezer en leert ze
ons een waardevolle les.’
Wendy van Dijk
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