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Herfsttij en ondergang van het Romeinse rijk

nog niets van zijn zeggingskracht verloren.Wat ze

Edward Gibbon 1993 Beschrijving van de periode

droegen toont op onvergetelijke wijze de onscherpe

beginnend bij de dood van Marcus Aurelius (180 na

lijn tussen waarheid en realiteit, moed en angst,

Chr.) en eindigend met de val van Constantinopel

oorlog en vrede.

in 1453.

Het boek van de hoveling Baldassare Castiglione

Wat ze droegen Tim O Brien 2012-11-12 Vietnam

2000 Gesprekken aan het hertogelijk hof van

tijdens de oorlog. De mannen van de Alpha

Urbino in 1507 over de volmaakte hoveling en de

Company vechten tegen de vijand maar ook tegen

volmaakte hofdame.

de eenzaamheid, de angst en de woede. Onder hun

Utopia Thomas More 1885

wapens en bepakking koesteren ze foto's en brieven

Candide of Het optimisme Voltaire 1970 Satire op

van hun geliefde of familie. Aan het front hebben

het geloof, dat alles wat er gebeurt voor het welzijn

ze alleen elkaar om de rauwe werkelijkheid het

van de wereld is.

hoofd te bieden.Ieder van hen komt aan het woord

De Vreemdeling op de weg naar Emmaüs John R.

in deze magistrale hommage aan de mannen die

Cross 2017-02-04 Het is wel ‘het meest verkeerd

hun leven waagden in een van de meest

begrepen boek uit de geschiedenis’ genoemd. Uit

controversiële oorlogen uit de Amerikaanse

naam ervan zijn in het verleden oorlogen gevoerd.

geschiedenis.Tim O'Brien verweeft ieder verhaal

Politici hebben er beleid op gemaakt, maar dit

tot een ragfijn geheel, een subtiel spel van feit en

beleid ook weer veranderd. Theologen hebben het

fictie. Twintig jaar na verschijnen heeft dit boek

verdedigd en gehoond. Sceptici hebben dit boek op
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de korrel genomen. En misschien heeft al het

werkboek dat uitermate geschikt is voor

‘gedoe’ rond de Bijbel ook u wel eens versteld doen

studiekringen, catechese en middelbare scholen.

staan. De vraag blijft: “Wat zegt de Bijbel nu

‘Hoewel ik al 30 jaar naar de kerk ging had ik nooit

eigenlijk echt?” U hebt nu een boek in handen dat

iets van de Bijbel begrepen. Het was niet meer dan

de grote Bijbelse thema’s duidelijk en logisch

een bundel losse verhalen. Nu past de Bijbel op een

uitlegt. In plaats van zich op één onderdeel te

duidelijke, logische manier in elkaar. Het is gewoon

focussen – en dan het geheel te missen – verbindt

ongelooflijk.’

de auteur de gehele tekst chronologisch tot een

Publieke zaken in de marktsamenleving

groot universeel drama en kijkt hij naar

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

gebeurtenissen vanuit het perspectief van degenen

2015-12-15 Welke verwachtingen mogen we van

die er bij waren toen er geschiedenis werd

marktwerking hebben? Behartigt de markt de

geschreven. Het resultaat is soms grappig, soms

publieke belangen voldoende? Welke

angstaanjagend, maar altijd in overeenstemming

verantwoordelijkheden komen marktpartijen en de

met de bedoeling van de tekst. Als u dit boek uit

overheid toe? In dit rapport plaatst de

hebt gelooft u misschien wel in ‘het Boek’ zoals u

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

nooit eerder hebt gedaan. Of u besluit tot het

(WRR) de discussie over marktwerking in het

tegendeel. De objectieve benadering van de auteur

perspectief van de ingrijpende maatschappelijke

laat die beslissing aan u over. Bij dit boek hoort ook

transformatie die zich in de afgelopen decennia

De vreemdeling op de weg naar Emmaüs –

heeft voltrokken. De onderlinge verhoudingen
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tussen, maar ook binnen de domeinen markt,

cd. Vanaf ca. 10 jaar.

overheid en samenleving zijn veranderd. Het

Algebra 1 New York Mcdougal Littel 2007-07-31

marktwerkingsbeleid werd daardoor met lastige

Het gym Karin Amatmoekrim 2011-11-24 De

vraagstukken geconfronteerd. Beleid gericht op het

Surinaamse Sandra woont in een achterstandswijk.

behartigen van publieke zaken zal in de huidige

Ze gaat als enige uit haar wijk naar het zelfstandig

marktsamen¬leving op een bredere leest moeten

gymnasium. Alles op 'het gym' is anders dan ze

worden geschoeid dan waarop het

gewend is. Haar klasgenoten zitten op hockey,

marktwer¬kingsbeleid werd ontworpen. De WRR

praten onverstaanbaar bekakt en hebben

werkt deze visie uit door in het bijzonder aandacht

belachelijke namen als Jojanneke en Liselotte. Hoe

te besteden aan de verantwoordelijkheden voor de

moet Sandra omgaan met de kakkers die ze nu

publieke zaak die het bedrijfsleven toekomen. Ten

vrienden noemt? En wat moet ze doen met die ene

slotte analyseert de WRR hoe de overheid kan

klasgenoot die vastberaden is haar het leven zuur te

bevor-deren dat deze verantwoordelijkheden ook

maken? Sandra vecht voor een plek in een wereld

daadwerkelijk worden genomen.

waarin oude regels niet meer gelden en nieuwe

Gilgamesj Frank Groothof 2006 Prentvertelling met

regels volkomen onbegrijpelijk zijn. Het gym is een

een eigentijdse bewerking van het verhaal van

briljant en schrijnend verhaal over de

koning Gilgamesj en zijn strijd tegen de wildeman

multiculturele kramp van Nederland, eindelijk

Enkidoe, die later zijn vriend wordt. Met

eens van binnenuit en met ongelooflijk veel humor

gekleurde tekeningen en de gehele vertelling op

beschreven door een van Nederlands meest
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getalenteerde schrijvers. Karin Amatmoekrim

over vrouwen koesterden. Vrouwen moesten wat

publiceerde eerder drie romans, die allemaal lovend

haar betreft in alle opzichten dezelfde kansen

werden ontvangen door de pers. Voor haar laatste

krijgen als mannen. Ze moesten beroepen kunnen

roman Titus (2009) won ze de Black Magic Woman

uitoefenen en bijvoorbeeld medicus of vroedvrouw

Literatuurprijs. Ze schrijft regelmatig voor nrc.next,

kunnen worden. En vrouwen hoorden

De Groene Amsterdammer en de Volkskrant.

vertegenwoordigd te zijn in de politiek, zodat ze

'Amatmoekrim schrijft direct, precies en

zich de wet niet langer hoefden te laten

dwingend.' vrij nederland 'Amatmoekrim blijft de

voorschrijven door mannelijke politici.

nieuwsgierigheid prikkelen.' de volkskrant

Lief leven Alice Munro 2012-12-07 Lief leven is de

The Software Encyclopedia 1986

briljante nieuwe verhalenbundel van de

Pleidooi voor de rechten van de vrouw Mary

veelgeprezen Canadese auteur Alice Munro. Ze is

Wollstonecraft 2017-09-06 Terwijl de Franse

op ongeëvenaarde wijze in staat de essentie van het

Revolutie nog volop in beweging was, schreef de

leven in korte, tijdloze verhalen neer te zetten. Ze

oermoeder van het feminisme, Mary

beschrijft de momenten die het leven vormgeven:

Wollstonecraft, in 1792 haar Pleidooi voor de

de momenten waarop een droom, seks of misschien

rechten van de vrouw. Daarin trok zij ten strijde

een simpele speling van het lot een persoon van

tegen de achterstelling die vrouwen al sinds

zijn gebaande paden af weet te brengen en nieuwe

mensenheugenis moesten ondergaan en tegen de

poorten opent. Zoals Greta, de getrouwde dichteres

vooroordelen die vooraanstaande denkers uit die tijd

in ‘Japan bereiken’, die dronken wordt op een
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literair feestje waar ze zich niet thuis voelt. Ze

de komische reisavonturen van een oude edelman

wordt gered door een columnist op wie ze

die denkt dat hij een dolende ridder is. Deze

halsoverkop verliefd wordt. Ze volgt hem, met

hoofdpersoon, Don Quichot, is het stereotype van de

haar dochtertje in haar kielzog, naar de andere kant

idealist, een dwaze held die zich met zijn goede

van het land, in de hoop hem weer te zien. ]‘Al

bedoelingen maar onpraktische daden min of meer

vele jaren in mijn persoonlijke topvijf van meest

belachelijk maakt. Miguel de Cervantes Saavedra

gekoesterde schrijvers.’ –Herman Koch

(Alcala de Henares, 29 september 1547 - Madrid, 23

Het maatschappelijk verdrag, of Beginselen der

april 1616) is een van de belangrijkste roman- en

staatsinrichting Jean-Jacques Rousseau 1995

toneelschrijvers uit de Spaanse literatuur. Hij

Standaardwerk van de Franse filosoof (1712-1778)

schreef een twintigtal toneelwerken, maar is vooral

over de grondslagen van de politieke theorie.

bekend geworden door zijn boek Don Quichot van

Don Quichot Van La Mancha Miguel de Cervantes

La Mancha (El ingenioso hidalgo Don Quixote de la

2016-01-18 Don Quichot (Spaans: Don Quijote) is de

Mancha)."

hoofdpersoon in de door Cervantes geschreven

Zwaarden, paarden en ziektekiemen Jared

roman De vernuftige edelman Don Quichot van La

Diamond 2013-02-06 De ongelijkheid in de wereld

Mancha. Deze roman bestaat uit twee delen: het

verklaard Waarom hebben de Australische

eerste werd gepubliceerd in 1605, het tweede in

aboriginals niet de wereld veroverd? Of de

1615. Het boek is een van de eerste geschreven

Mexicaanse indianen of de Amerikaanse nomaden?

romans in een moderne Europese taal. Het vertelt

Wat is bepalend voor de ontwikkeling van
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volkeren? Zijn dat genetische verschillen of spelen

boeken. Wereldwijd werden van deze

andere oorzaken een rol? Jared Diamond toont op

megabestseller ruim een miljoen exemplaren

toegankelijke wijze aan dat volkeren zich

verkocht.

verschillend hebben ontwikkeld als gevolg van

Teaching Children Mathematics 2002

klimatologische en bacteriologische factoren.

Het Communistisch Manifest Karl Marx 2017-12-02

Genetische factoren blijken ondergeschikt. De

in 1848 publiceerden de duits joodse filosoof karl

ontwikkelde delen van de wereld hebben hun

marx en de duitse industrieel friedrich engels het

positie niet aan zichzelf, maar aan een speling van

communistisch manifest. het was een kort en

de natuur te danken. Diamond won met dit boek,

krachtig politiek meesterwerk dat geschreven

waarvan meer dan 20.000 exemplaren zijn

werd aan de vooravond van vele diep ingrijpende

verkocht, de Pulitzer Price. 'Jared Diamond heeft

revolutionaire gebeurtenissen in grote delenen van

een boek met een enorme reikwijdte geschreven

europa en de rest van de wereld. zonder twijfel is

(...) een van de belangrijkste en meest

het een van de meest besproken, geciteerde,

lezenswaardige werken die over de geschiedenis

bewonderde, maar ook invloedrijkste teksten van

van de mensheid geschreven zijn.' Nature Jared

de voorbije eeuw, naast het communistisch manifest

Diamond is hoogleraar fysiologie aan de University

schreven ze ook een groot aantal andere boeken,

of California in Los Angeles. Hij verricht onderzoek

waarin ze hun theorie�n en opvatingen

op het terrein van de evolutionaire biologie en is

uitwerkten tot een alles omvatende wereld visie:

bekend als auteur van populair-wetenschappelijke

het kapitalistisme zal als maatschapijvorm
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onvermijdelijk vervangen worden door een

en politieke ontwikelingen van de opvolgende 150

nieuwe, zonder onderdrukking en maatschapelijk

jaar en niemand kan ontkennen dat het manifest

onrecht schrijft marx waarin de vrije ontwikeling

van de communistische partij een van de zeldzame

van ieder de voorwaarden is voor de vrije

werken is die een vooraanstaande plaats inneemt in

ontwikeling van allen, ze kondigden onderandere

zowel de wereldfeschiedenis als de

een onvermijdelijke klassenstrijd aan tussen de

wereldliteratuur

bourgeoisie en de proletari�rs. geen ander boek zou

Inleiding informatica J. Glenn Brookshear 2005
Niccolò Machiavelli 1834

zoveel beslissende invloed uitoefenen op de sociale

De vorst
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