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De draagbare Nietzsche Friedrich Nietzsche 1997 Keuze uit het werk van de Duitse filosoof (1844-1900).
Amerikanah Chimamanda Ngozi Adichie 2013-10-12 Ifemelu en Obinze zijn hevig verliefd op elkaar. Hun geluk wordt wreed verstoord wanneer zij hun land Nigeria wegens de militaire dictatuur
moeten verlaten. De mooie, zelfverzekerde Ifemelu gaat in Amerika studeren. Ze ontmoet daar nieuwe mensen, knoopt vriendschappen aan, maar krijgt ook te maken met vernederingen en
tegenslag. Obinze besluit naar Londen te gaan en komt terecht in de illegaliteit, een leven waarop zijn burgerlijke opvoeding hem niet heeft voorbereid. Hij keert jaren later terug naar Nigeria,
waar intussen een democratisch bewind heerst. Ifemelu keert eveneens terug naar haar vaderland, dat net zozeer veranderd is als zij. Wanneer hun liefde opnieuw opbloeit, worden Ifemelu en
Obinze geconfronteerd met de grootste uitdaging van hun leven.
Waarom sommige landen rijk zijn en andere arm Daron Acemoglu 2012-11-02 Het is een van de grote wereldvraagstukken: waarom zijn sommige landen rijk en andere arm? Ligt de verklaring
in culturele verschillen, het klimaat of geografische omstandigheden? Of is er een andere oorzaak? Waarom is bijvoorbeeld Botswana een van de snelst groeiende economieën ter wereld en
blijven andere Afrikaanse landen, zoals Zimbabwe en Congo, ondergedompeld in geweld en armoede? Daron Acemoglu en James Robinson laten overtuigend zien dat het de politieke en
economische instituties zijn die het economische succes of falen van een land bepalen; instituties die innovatie en economische groei stimuleren en welvaart en vrede garanderen. De auteurs
illustreren hun betoog met tal van fascinerende voorbeelden. Eén daarvan is Korea, een in wezen homogene staat. In Zuid-Korea legt de overheid verantwoording af aan de burgers en heeft de
bevolking volop economische kansen; het land is zeer welvarend. Noord-Korea wordt dictatoriaal geregeerd en kent al tientallen jaren onderdrukking en hongersnood. Op basis van vijftien jaar
veldonderzoek en historische research hebben de auteurs een nieuwe, overtuigende politiek-economische theorie geformuleerd. Waarom sommige landen rijk zijn en andere arm laat ons met
andere ogen naar de wereld kijken en geeft een dieper inzicht in de oorzaken van armoede en rijkdom. Daron Acemoglu is hoogleraar economie aan het MIT. Hij ontving de John Bates Clark
Medal. Degenen die deze onderscheiding krijgen, worden beschouwd als belangrijke kanshebbers voor de Nobelprijs. James Robinson is politiek wetenschapper en econoom. Hij is hoogleraar
aan Harvard University en een wereldberoemde Latijns-Amerikaen Afrikadeskundige. `Acemoglu en Robinson hebben een boeiend en zeer lezenswaardig boek geschreven.' Niall Ferguson `In
Why Nations Fail staan zo veel goede dingen, dat ik onmogelijk alles kan opnoemen.' Charles C. Mann `Acemoglu en Robinson hebben een belangrijk boek geschreven, dat het verdient te
worden gelezen door politici en economen waar ook ter wereld.' Het Financieele Dagblad `Waarschijnlijk leest u net als ik dit boek in één keer uit en neemt u het daarna nog vaak ter hand.'
Jared Diamond, auteur van Zwaarden, paarden & ziektekiemen
Onversneden Christendom C.S. Lewis 2021-10-02 In ‘Onversneden christendom’ legt C.S. Lewis uit wat het hart is van het christelijk geloof. Een klassieker! Er is geen schrijver die zo helder en
warm kan uitleggen wat het betekent om christen te zijn als C.S. Lewis. Hij blijft niet steken in een abstracte theologische uiteenzetting, maar maakt het Bijbelse verhaal op een persoonlijke
manier tot een prachtig geschenk. Lewis blijft bij de kern van het geloof en hij verliest zich niet in details en morele kwesties. Wie toe is aan een verfrissing en verdieping van zijn of haar
geloofsleven kan nog steeds het best bij C.S. Lewis terecht.
2666 Roberto Bolano 2013-09-17 Meesterwerk van de Chileense auteur Roberto Bolaño, wiens oeuvre wij met ingang van dit najaar (opnieuw) zullen uitgeven, te beginnen met deze postuum
verschenen roman die wordt gezien als Bolaño's magnum opus: een hallucinerende, epische roman gesitueerd in de grensstreek tussen Mexico en de Verenigde Staten, waar voortdurend
vrouwen en meisjes worden vermoord. Niemand weet wie achter de (honderden) moorden zit: de maffia, een psychopaat, de overheid? 2666 is een universeel verhaal over goed en kwaad,
leven en dood, fictie en feit, een van de belangrijkste romans die deze eeuw zijn verschenen.
Fundering voor de metafysica van de zeden Immanuel Kant 2008 Studie van de Duitse filosoof (1724-1804) over de grondbeginselen van het zedelijk handelen.
Een huis voor meneer Biswas V.S. Naipaul 2016-05-31 In V.S. Naipauls ‘Een huis voor meneer Biswas’ wordt Mohun Biswas na de verdrinkingsdood van zijn vader van de ene naar de andere
verblijfplaats gestuurd, totdat hij in de familie Tulsi trouwt. Maar daarmee is nog steeds geen einde gekomen aan zijn afhankelijkheid van anderen. Hij komt in opstand en door middel van
verschillende carrières probeert hij zich uit de greep van zijn schoonfamilie te worstelen en eindelijk een huis voor zichzelf te verwerven. Losjes gebaseerd op het leven van V.S. Naipauls vader
op Trinidad vormt deze roman een hartverscheurende, tragikomische beschrijving van een man op zoek naar autonomie tegen de achtergrond van de dekolonisatie. Het oeuvre van V.S. Naipaul
werd in 2001 met de Nobelprijs voor de Literatuur bekroond.
Programmeren in C# Douglas Bell 2012 C# (C Sharp) is een vervolg op programmeertaal C++
Versamelde gedigte Elisabeth Eybers 2013-09-26 Elisabeth Eybers in de `Verantwoording over de uitgave van Versamelde gedigte: `Hierdie versamelbundel bevat die gedigte wat ek tussen my
sewentiende en drie-en-tagtigste jaar geskrywe het, met die volgende uitsonderings: veertig van die ses-en-veertig verse uit my eerste bundel wat in 1936 verskyn het en uiteraard uit onervare
jeugwerk bestaan, n stuk of tien gedigte uit die drie daaropvolgende bundels, asook één vers uit die werk wat ontstaan het ná my landverhuising in 1961. Die afgekeurde verse lyk my by nader
insien op namaak of maakwerk, in die laasgenoemde geval wél eg maar indiskreet.
Waarom oorlog? Albert Einstein 2005 In de vorm van twee brieven schrijven de natuurkundige Albert Einstein en de psycholoog Sigmund Freud over oorlog, vernietiging en de grenzen van de
vooruitgang.
De structuurverandering van het publieke domein / druk 1 Jürgen Habermas 2015-11-26
De erfpachters John Grisham 2015-06-01 Het is 1952. De zevenjarige Luke Chandler groeit op in Black Oak, een gehucht in Arkansas, waar de boerenbevolking het hoofd boven water probeert
te houden met de katoenteelt. Het is een hard bestaan en de kleine Luke moet al snel meehelpen als op de velden van zijn ouders en grootouders - erfpachters, zoals de meesten - de katoen
rijp is om geplukt te worden. Oogsttijd betekent het einde van de rust in Black Oak, dan overstromen seizoenarbeiders het gehucht. Ze komen elk jaar weer, op zoek naar werk: de mensen uit de
heuvels en de Mexicanen.
De jure belli ac pacis Hugo de Groot 1680
Waarheid en methode Hans-Georg Gadamer 2014
Lieve Ijeawele of een feministisch manifest in vijftien suggesties Chimamanda Ngozi Adichie 2017-03-07 Een belangwekkend betoog over wat het werkelijk betekent om vandaag de dag een
vrouw te zijn. Een paar jaar geleden ontving Chimamanda Ngozi Adichie een brief van een goede vriendin waarin deze haar vroeg hoe ze haar dochtertje tot feministe kon opvoeden. Lieve
Ijeawele is Adichie’s antwoord in de vorm van vijftien voorstellen. Haar suggesties zijn vaak recht door zee, wrang, geestig, diepzinnig en opmerkzaam en kunnen helpen een dochter op te laten
groeien tot een sterke, onafhankelijke vrouw. Of het nu gaat om het voorstel om haar ook een speelgoedhelikopter te geven en niet alleen een pop, om open gesprekken te voeren over kleding,
of om de mythe te ontkrachten dat vrouwen alleen gemaakt zijn om het eten op tafel te zetten, Lieve Ijeawele gaat recht naar het hart van het seksuele debat in de eenentwintigste eeuw. Het is
een belangwekkend betoog over wat het werkelijk betekent om vandaag de dag een vrouw te zijn.
De structuur van wetenschappelijke revoluties Thomas S. Kuhn 1972
Wittand Jack London 2013-07-15 Wittand, voor driekwart wolf, voor één kwart wolfshond, wordt in de keiharde strijd om het bestaan de trouwe kameraad van de mens. Wittand: de tegenhanger
van Londons De roep van de wildernis
De smekelingen Aeschylus 1991 Tragedie over 50 jonge vrouwen die tot een huwelijk gedwongen worden met hun 50 neven.
Doodsoorzaak Patricia Cornwell 2017-06-01 Doodsoorzaak is het zevende boek uit de bloedstollende bestsellerserie rond patholoog-anatoom Kay Scarpetta van auteur Patricia Cornwell. Deze
serie, bestaande uit meer dan 20 bloedstollende crimethrillers, betekende Patricia Cornwells doorbraak als grondlegger van de pathologisch-anatomische thriller. Op nieuwjaarsavond van het
meest bloederige jaar sinds de Burgeroorlog duikt patholoog-anatoom Kay Scarpetta in de donkere diepten van een scheepskerkhof. Daar treft ze de menselijke resten aan van Ted Eddings,
een duiker en onderzoeksjournalist. Welk exclusief verhaal ontdekte hij, waardoor hij in de ijzige Elizabeth River belandde? En waarom werd Scarpetta anoniem opgebeld met het nieuws van
Eddings’ dood nog voor de politie er vanaf wist? Wanneer vervolgens haar mortuarium-assistent wordt vermoord, ontdekt Scarpetta dat beide zaken met elkaar te maken hebben. Samen met
rechercheur Pete Marino en haar nichtje Lucy raakt Kay Scarpetta in een maalstroom van intriges en gevaar. ‘Cornwell excelleert als ze de menselijke geest ontrafelt.’ De Volkskrant Patricia
Cornwells werk over de vrouwelijke patholoog-anatoom Scarpetta is de bestverkochte thrillerserie ter wereld; alleen in Nederland en Vlaanderen zijn er al 1,5 miljoen exemplaren verkocht. Ook
werd de serie bekroond met de Edgar Award en de Gold Dagger.
Ethan Frome Edith Wharton 2018-12-19 In Ethan Frome volgen we de levens van een aantal mensen in een klein dorpje op het platteland van New England aan het begin van de twintigste
eeuw. De verteller is voor zaken in het dorp en raakt daar geïntrigeerd door een gekweld uitziende man, Ethan Frome, en besluit meer over hem te weten te komen. Vervolgens vertelt het boek
het levensverhaal van Ethan, zijn ziekelijke vrouw Zeena en haar nicht Mattie, die op fatale wijze tot elkaar veroordeeld raken. Het boek is in 1993 verfilmd met Liam Neeson in de titelrol. Edith
Wharton (1862-1932) was een Amerikaanse schrijfster en de eerste vrouw die met de prestigieuze Pullitzerprijs werd bekroond, voor haar beroemde boek The Age of Innocence uit 1920.
Wharton was afkomstig uit een aristocratisch milieu, en in haar boeken beschrijft ze dan ook het reilen en zeilen van de upper class.
Silas Marner, de wever van Raveloe George Eliot (pseud. van Mary Ann Evans) 1861
Over misdaden en straffen Simon Antonius Maria Stolwijk 2016 Cesare Beccaria is een jonge Italiaan uit Milaan. In 1764 schrijft hij op 26-jarige leeftijd een klein boekje: ?Dei delitti e delle
Pene?, over misdaden en straffen. Daarin ontwerpt hij een geheel nieuw strafrecht. Dat moet een definitief einde maken aan het wrede en willekeurige strafrecht van zijn tijd, met pijnbank en
doodstraf. Hij wordt sindsdien geroemd als humaan strafrechtsfilosoof, die aan de wieg heeft gestaan van ons huidige strafrecht. 0250 jaar later is Beccaria nog steeds actueel. Hij is een man
die een sober en humaan strafrecht wil. Een strafrecht dat zijn grenzen kent en niet te pas en te onpas wordt ingezet om problemen in de maatschappij op te lossen. 0Dit boek biedt een nieuwe
Nederlandse vertaling aan van de oorspronkelijke tekst die Cesare Beccaria in 1764 schreef. De vertaling is voorzien van een uitgebreide toelichting bij het leven en het werk van Beccaria. Prof.
dr. S.A.M. Stolwijk, emeritus hoogleraar strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam, laat ons kennismaken met Beccaria als een man van de Verlichting en ook als een briljant econoom. Naast
zijn aandacht voor het strafrecht heeft Beccaria grote verdiensten gehad voor de modernisering van de economie in zijn land. Een fascinerend man met uitgesproken opvattingen over politiek en
bestuur. 0.
Een halve gele zon Chimamanda Ngozi Adichie 2017-02-16 In het Nigeria van de jaren zestig, een land dat verscheurd wordt door een burgeroorlog, komen drie levens samen. Ugwu, een
jongen uit een arm dorp werkt als huisknecht voor een universiteitsprofessor. Olanna heeft haar luxeleventje in de Nigeriaanse hoofdstad Lagos achter zich gelaten om bij de charismatische
professor te gaan wonen. De derde hoofdpersoon is Richard, een verlegen Engelsman die in de ban raakt van Olanna's geheimzinnige tweelingzus. Tegen de achtergrond van de gruwelijke
burgeroorlog worden deze drie personages op onverwachte wijze met elkaar geconfronteerd. De explosieve situatie stelt hun idealen en hun loyaliteit aan elkaar zwaar op de proef.
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