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Tan Malaka's levensloop is vaak in mysterie gehuld. In dit boek wordt dit grotendeels ontrafeld, zoals ook waar en door wie hij om het leven
werd gebracht. Zijn prominente rol tijdens de Indonesische Revolutie—actief en als symbool—maken het noodzakelijk uitgebreid de politieke
verwikkelingen in de Republik en in de verdeelde linkse beweging te beschrijven. In vele opzichten worden over doorslaggevende
gebeurtenissen in de Revolutie nieuwe gegevens en visies verschaft.
De Kampioen
Verzameling brochures en overdrukken over de wet op het zegel
Productzorg en bereiding van geneesmiddelen
weekblad voor architecten, ingenieurs, fabrikanten, aannemers en werkbazen
Recepteerkunde is compleet vernieuwd en helemaal bij de tijd. Van een vraag van de arts tot quality by design, van mortier tot autoclaaf, van
ingangs-tot eindcontrole, van recept tot productdossier, van apotheek tot thuiszorg, het komt allemaal aan de orde. Zowel voor de specialist als
voor de generalist is Recepteerkunde onmisbaar.Voor de apotheek was de kleinschalige bereiding vanouds de core business, tot steeds meer
apotheken de bereiding gingen uitbesteden. Het klassieke bereiden uit grondstoffen is een specialisme geworden. Maar elke apotheek heeft te
maken met productzorg: beschikbaarheid. Bewaren en bewerken van handelspreparaten. Ook voor toediening gereed maken (VTGM) gebeurt
in elke apotheek, elke dag, met toewijding en kennis van zaken.Recepteerkunde is een naslagwerk voor iedereen die betrokken is bij de
bereiding en aflevering van geneesmiddelen: openbare apothekers, ziekenhuisapothekers, industrieapothekers en apothekersassistenten. Tevens
is het een leerboek voor studenten farmacie. Wie zelf bereidt uit grondstoffen op kleine of grote schaal, of handelspreparaten aanpast, kan niet
zonder Recepteerkunde, maar ook zij die bereidingen van anderen afleveren op preparaten voor toediening gereed maken, vinden er
noodzakelijke informatie.
Recepteerkunde
Verzameling brochures en overdrukken betreffende afstand van de kust van Guinea aan Engeland
naar aanleiding der brochure van den Luitenant ter Zee 1ste kl. H.D. Guyot
Nieuwsblad Voor Den Boekhandel
De Kampioen is the magazine of The Royal Dutch Touring Club ANWB in The Netherlands. It's published 10 times a year with a
circulation of approximately 3,5 million copies.
Vier brochures in een band over Nederland en zijne kolonien
Museum. Maandblad voor philologie en geschiedenis
Belgisch staatsblad
Brochure Design Forum
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