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De crash van 1929 John Kenneth Galbraith 2011-09-21 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...
De woorden en de dingen

Michel Foucault 1973
Kritiek van de zwarte rede / druk 1 Achille Mbembe 2015-10-23
De rivier van het bewustzijn Oliver Sacks 2017-11-09 Oliver Sacks was bij vele lezers wereldwijd
geliefd om zijn bijzondere neurologische casestudies, waarin hij er steeds in slaagde door de
afwijkingen heen de mens te zien. Ook schreef hij enkele openhartige autobiografische werken
waarin hij vertelde over de vele ontmoetingen en ervaringen die hem hebben gevormd. In De rivier
van het bewustzijn zijn essays bijeengebracht die getuigen van Sacks' passie voor enkele van de
belangrijkste thema's van het menselijk denken: evolutie, tijd, creativiteit, herinnering, bewustzijn
en ervaring. Het was een van de twee boeken waaraan hij tot aan zijn dood werkte, en toont zijn
vermogen tot het leggen van onverwachte verbindingen, zijn plezier in kennis en zijn
onvermoeibare streven te ontdekken wat ons tot mens maakt.
Leven aan de onderkant Theodore Dalrymple 2012-09-20 Een vernieuwende en confronterende
visie op het systeem dat de onderklasse instandhoudt. Leven aan de onderkant is het relaas van
een psychiater over het leven in de onderklasse en een felle aanklacht tegen de mentaliteit die
mensen daarin gevangen houdt. Dalrymple werkt in een gevangenis en een ziekenhuis in een
grote achterstandswijk. Hij baseert zijn analyse op de duizenden gesprekken die hij voerde met
daders en slachtoffers van roof, drugsmisbruik, mishandeling en andere vormen van geweld. Het
resultaat is een indringend portret van een wereld waarin relaties vluchtig en gewelddadig zijn,
waarin vaders afwezig zijn, waarin zelfbeheersing en eigen verantwoordelijkheid niet of nauwelijks
een rol spelen. Volgens Dalrymple wordt de onderklasse vooral instandgehouden door het
waarderelativisme waarvan de westerse wereld sinds de jaren zestig van de twintigste eeuw is
doortrokken. Dat komt vooral tot uiting in het goedpraten van criminaliteit door die voor te stellen
als een onontkoombaar gevolg van armoede of discriminatie, maar ook in het verdacht maken van

prestatiedrang in het onderwijs. Aan de onderkant van de samenleving heeft dit geleid tot een
slachtoffercultuur, die verhindert dat mensen hun lot in eigen handen nemen, met alle kwalijke
gevolgen van dien.
Deze kant van het paradijs Francis Scott Fitzgerald 1971
Motivatie en persoonlijkheid Abraham Harold Maslow 1981 Standaardwerk waarin de
Amerikaanse psycholoog, aanhanger van de zogenaamde humanistische psychologie, zijn theorie
ontwikkelt van de fundamentele behoeften, die ten grondslag ligt aan zijn ideeën over de mens op
weg naar zelfverwerkelijking.
De mythe van Sisyphus Albert Camus 2019
De onbekende reiziger Diana Wynne Jones
Frede en de Kerstman Leen Lefebre 2017-06-02 In een dorp hier ver vandaan wonen een boer en
boerin. De zomeroogst is dit jaar mislukt en de winter staat reeds voor de deur. Hoe moeten ze
alle monden voeden? Het idee ontspruit om hout te halen in het woud. Ze kunnen het drogen,
verkopen en met de opbrengst eten kopen.Frede beseft dat zijn ouders hun uiterste best doen,
doch is dit voldoende om de meest barre periode van het jaar te doorstaan? Samen met zijn
broers Rhune en Folke wil hij hulp halen bij de Kerstman, maar daarvoor moeten ze eerst door het
woud trekken waar de Elfenkoning heerst.
Wat is verlichting? Immanuel Kant 1992 Twee artikelen uit 1784 en 1786 van de Duitse filosoof
(1724-1804) over de mogelijkheid zich met behulp van het denken uit onmondigheid en illusie te
bevrijden.
Volmaakte rust Amos Oz 1987 In een Israëlische kibboets ontstaan aan de vooravond van de
Zesdaagse Oorlog persoonlijke spanningen.
Robo sapiens

Faith D'Aluisio 2002
Kritiek van de zuivere rede Immanuel Kant 2004 Het hoofdwerk van de Duitse filosoof (1724-1804).
Zwarte huid, blanke maskers Frantz Fanon 1971 Psychologische en historische bespiegelingen
over de identiteit van de bewoners in de door Westerse mogendheden gekoloniseerde gebieden.
Moord in de kathedraal Thomas Stearns Eliot 1992 Toneeltekst over de moord op de Engelse
aartsbisschop in 1170.
Intangible C. A. Gray 2013-11-24 Peter Stewart grew up on a unique version of the Arthurian
legends taught him by his father, a harebrained quantum physicist who asserts that anything is
possible. But Peter disbelieves anything which cannot be scientifically explained, despite a
nagging sense that there is more to the world than meets the eye. Lily Portman is an orphan with a
secret: she can see creatures that are invisible to everyone else. These creatures control every
human being she has ever met to varying degrees... until she meets Peter and his father. When a
mysterious stranger stages an accident which nearly costs Peter and Lily their lives, suddenly Lily
learns that she is not crazy after all, and Peter discovers the truth of his father's stories... including
the existence of Arthur's ancient nemesis, one who calls himself the Shadow Lord, and a prophecy
with implications so profound that it will alter not only the course of their lives, but potentially the
fate of the world.
Portret van een dame Henry James 2018-10-26 In ‘Portret van een dame’ ontleedt Henry James
universele thema’s als vrijheid, seksualiteit en bedrog. Isabel Archer, een knappe, jonge
Amerikaanse, kan dankzij een erfenis naar Europa reizen. Daar ontmoet ze verschillende mannen
die haar ten huwelijk vragen, en die ze resoluut afwijst. Ze is aan haar vrijheid gehecht, maar het
lot wil dat ze valt voor de ogenschijnlijk charmante, beschaafde, kunstminnende expat avant la
lettre Gilbert Osmond – met tragische gevolgen. ‘Portret van een dame’ wordt beschouwd als

James’ meesterwerk. Het voorwoord bij deze uitgave is van John Banville, wiens roman Mevrouw
Osmond de draad van het verstikkende leven van Isabel Archer oppakt waar de roman van James
ophield.
De rijke jongen F. Scott Fitzgerald 2013-02-07 Naast beroemde romans als The Great Gatsby liet
de Amerikaanse schrijver F. Scott Fitzgerald maar liefst 179 verhalen na. Schrijver Ernest van der
Kwast dook in dit omvangrijke oeuvre en selecteerde Fitzgeralds meest romantische verhalen,
waaronder `De rijke jongen, `Terug naar Babylon en `Winterdromen, het oerverhaal van The Great
Gatsby. De vertellingen knisperen alsof ze gisteren geschreven zijn. Fitzgeralds personages
beleven de Amerikaanse droom, ervaren de desastreuze gevolgen van succes en kiezen voor
onbereikbare liefdes. Voor wie (nader) wil kennismaken met F. Scott Fitzgeralds werk biedt deze
bundel een staalkaart van zijn meesterschap. De Amerikaanse schrijver Francis Scott Key
Fitzgerald (1896-1940) behoort tot de grote Amerikaanse schrijvers van de twintigste eeuw. Voor
zijn romans en verhalen putte hij rijkelijk uit zijn eigen, roerige leven.
Bidden met de psalmen 1995 Bespreking van een aantal psalmen in vergelijking met het Onze
Vader, door de befaamde Duitse theoloog (1906-1945).
Onzichtbare man Ralph Ellison 2017-01-10 Onzichtbare man is het verhaal van een jonge,
hoogopgeleide zwarte man, die geen kans krijgt om te slagen in een gesegregeerde maatschappij
die weigert hem als een menselijk wezen te zien. Het verhaal volgt de fysieke en psychologische
reis van de naamloze hoofdpersoon tegen de achtergrond van New York in de eerste helft van de
twintigste eeuw. Ellison weet als geen ander het brute naast het burleske en het komische naast
het tragische te plaatsen in een roman die nu, 65 jaar na eerste verschijning, relevanter en
urgenter is dan ooit. Onzichtbare man wordt alom geprezen als een van de beste Engelstalige
romans van de twintigste eeuw. Onder anderen James Baldwin en Ta-Nehisi Coates lieten zich

inspireren door de creatieve manier waarop Ellison een beeld schetst van een jonge zwarte man
in het Amerika van vóór de burgerrechtenbeweging. Het boek stond model voor de memoires van
Barack Obama.
De Wolken Aristophanes 1954
De neef van Rameau Denis Diderot 2020 Filosofische dialoog.
The immoralist 1983 De morele ontbinding van een normaal, gezond en begaafd man, in wie de
twijfel aan de waarachtigheid en duurzaamheid van het te grijpen geluk is opgesloten.
Sinaasappels zijn niet de enige vruchten Jeanette Winterson 2020-05-19 In ‘Sinaasappels zijn niet
de enige vruchten’ vertelt Jeanette Winterson het semiautobiografische verhaal van een jeugd
onder invloed van godsdienstig fanatisme. Als baby wordt Jeanette geadopteerd door een
echtpaar uit het industriële Noorden van Engeland. Haar adoptiemoeder is een oerconservatieve
kerkganger; Jeanette wordt streng opgevoed en voorbereid op een leven als zendeling. Op
zestienjarige leeftijd besluit ze om haar hart te volgen, laat de kerk en haar familie achter zich en
geeft zich over aan de liefde. En passant ontdekt ze de literatuur.
Filosofische onderzoekingen Ludwig Josef Johann Wittgenstein 2006 Lezingen, colleges en
gesprekken van de Oostenrijkse filosoof (1889-1951) over esthetica, ethiek en geloof.
Negatieve dialectiek Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno 2014
Het schilderboek Carel van Mander 1995
Naar de vuurtoren / druk 1 V. Woolf
Teder is de nacht Francis Scott Fitzgerald 2014-06-17 Waren de roaring twenties het toneel van
De grote Gatsby, in deze roman uit 1934 richt Fitzgerald zijn blik op het decennium daarna. De
gevierde psychiater Dick Diver en zijn steenrijke echtgenote Nicole hebben een indrukwekkende
villa in Zuid-Frankrijk. Hun huis staat gastvrij open voor een aantal illustere landgenoten. Een van

hen is de filmster Rosemary Hoyt, die al spoedig verliefd wordt op Dick. Aanvankelijk ziet zij niet
welk effect dit heeft op de relatie van de Divers, maar als Dick de liefde gaat beantwoorden begint
het huwelijk te wankelen en nadert gestaag de ondergang voor Dick en Nicole Diver. F. Scott
Fitzgerald schetste in deze roman niet alleen het verloop van zijn eigen huwelijk, hij geeft ook een
goed beeld van het morele en psychologische verval in de jaren dertig. Teder is de nacht wordt
beschouwd als zijn beste werk.
Geheugen, spreek / druk 1 Vladimir Vladimirovi? Nabokov 2001 Autobiografische opstellen,
waarin de Russisch-Amerikaanse auteur (1899-1977) zijn leven beschrijft tot 1940.
Histoire du Calvinisme Louis Maimbourg 1682
Between State and Market Ira W. Lieberman 1997-01-01 IFC Discussion Paper No. 32. Over the
years, demand for education at all levels in Kenya has greatly outpaced supply, a gap that has
been reduced by private schools catering to the needs of a wide range of socioeconomic groups.
This gap will widen further unless the private sectors role is expanded, but private educational
institutions face a number of serious constraints, primarily stemming from lack of adequate finance
and, in many cases, limited management skills. This paper reviews the market and its constraints
and focuses on conditions under which private financial institutions and the International Finance
Corporation might play a useful role in the sector. Annexes include 1996 operating costs of
Kenya's academic, technical, and vocational schools.
Het verhaal van het menselijk lichaam Daniel Lieberman 2014-06-25 Daniel Lieberman
onderzoekt de grote transformaties die ons lichaam gedurende miljoenen jaren onderging: het
ontstaan van de tweevoeter, de overgang naar een voedselpatroon dat uit meer dan fruit bestond,
de ontwikkeling van ons uitzonderlijk grote brein en ons atletische vermogen. Ons hoofd, onze
ledematen, onze stofwisseling, geen deel van het lichaam blijft onbesproken. Continue adaptaties

brachten ons veel voordeel, maar creëerden een omgeving waartegen ons lichaam niet bestand
is, met als resultaat vermijdbare ziektes zoals obesitas en diabetes type 2. Lieberman noemt dit
`dysevolutie : we leven steeds langer, maar zijn vaker chronisch ziek. Met Darwin als leidraad
propageert hij een gezondere leefomgeving, voor ons eigen bestwil.
Rechtvaardiger dan God A. van de Beek 1992 Exegese van passages uit het bijbelboek Job die
betrekking hebben op het probleem van het lijden, door de Leidse hoogleraar theologie.
Eens Christens reize naar de eeuwigheid John Bunyan 1863
Geschiedenis van de waanzin in de zeventiende en achttiende eeuw Michel Foucault 1975
Structuralistische visie op het ontstaan van het begrip waanzin.
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