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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.
Ik weet waarom gekooide vogels zingen Maya Angelou 2020-09-01 De kleine Maya en haar broer groeien in het
Amerika van de jaren dertig op bij hun zwaar gelovige oma in het straatarme en door en door racistische Zuiden.
Wanneer de kinderen bij hun moeder in St. Louis moeten gaan wonen, wacht Maya een zware beproeving. Toch
groeit ze, mede dankzij de literatuur, uit tot een jonge vrouw die vertrouwt op haar eigen kracht. Ik weet waarom
gekooide vogels zingen is een autobiografische moderne klassieker die wereldwijd al talloze lezers heeft geraakt.
Van het westelijk front geen nieuws Erich Maria Remarque 2020 Beschrijving van de verschrikkingen van de
stellingenoorlog 1914-'18 in Frankrijk, aan de hand van de lotgevallen van een groep Duitse jongens.
De huurster van Wildfell Hall Anne Brontë 2006 Geschiedenis van een problematisch huwelijk in de eerste helft van
de 19e eeuw, vanuit het perspectief van de vrouw.
Advocaat van de duivel John Grisham 2015-06-01 Zonder het te weten wordt Mitchell McDeere, briljant
rechtenstudent van arme komaf, al geruime tijd in de gaten gehouden. Zodra hij afstudeert, biedt het prestigieuze
advocatenkantoor Bendini, Lambert & Locke hem niet alleen een zeer aantrekkelijke baan aan, maar overlaadt het
de pasgetrouwde Mitchell ook nog eens met extraatjes zoals een vorstelijk salaris, een prachtig huis met een zeer
lage hypotheek en talrijke bonussen. Niets laat het kantoor onbeproefd om het Mitchell naar de zin te maken. Er
moet natuurlijk wel wat tegenover staan: absolute loyaliteit, een negentigurige werkweek en haast onhaalbare
resultaten. Na verloop van tijd begint de dodelijke vermoeide Mitchell zich ongemakkelijk te voelen in het strakke
keurslijf van zijn werkgever. Wat gaat er schuil achter de respectabele façade van het kantoor en wat speelt zich af
op de ontoegankelijke bovenste verdieping?
The notebook (Het dagboek) Nicholas Sparks 2013-03-29 Als Noah Calhoun na de Tweede Wereldoorlog van het
front terugkeert naar North Carolina probeert hij de oorlog achter zich te laten. Hij stopt al zijn energie in de
restauratie van een oud plantagehuis. Dit huis herbergt zijn mooiste herinneringen en zittend op zijn veranda denkt
hij terug aan het meisje van wie hij eens zoveel hield. De mooie Allie Nelson is inmiddels verloofd met een rijke
advocaat, maar kan de jongen aan wie ze haar hart zo lang geleden verloor nog altijd niet vergeten. Heeft hun
liefde de tijd doorstaan? The Notebook werd verfilmd met o.a. Ryan Gosling in de hoofdrol en is inmiddels
uitgegroeid tot een ware klassieker die door romantische zielen over de hele wereld in het hart is gesloten. [bio]
Nicholas Sparks is de auteur van talloze bestsellers, waaronder Message in a Bottle, Dear John en The Lucky One
en kan met recht een van de meest geliefde verhalenvertellers ter wereld worden genoemd. Zijn boeken zijn naar
meer dan dertig talen vertaald en maar liefst acht van zijn romans, waaronder zijn nieuwste roman Safe Haven,
werden met groot succes verfilmd. Sparks woont in North Carolina met zijn vrouw en kinderen.
De kat met de hoed / druk 1 Dr. Seuss 2007-03
Fuck machine Charles Bukowski 2014-03-03 In Bukowskis verhalen wonen schuldeisers, drankhandelaren,
bookmakers en verschoppelingen en zijn alter ego moet vechten tegen armoede, de wet, drank en veeleisende
vrouwen. Fuck Machine is dé handleiding om de alledaagse waanzin door te komen. `Bukowski is een vangnet. Hij
geeft hoop voor het leven Janneke van der Horst
Politiek als beroep Max Weber 1999 Geannoteerde heruitgave van het essay door de Duitse socioloog (1864-1920)
over het politieke bedrijf.
De druiven der gramschap John Steinbeck 2013-05-17 Schokkend en controversieel was Steinbecks klassieke
meesterwerk toen het in 1939 verscheen en Amerika met zijn eigen zelfkant confronteerde. Tegen de achtergrond
van het kurkdroge Oklahoma en het migrantenleven in Californië volgen we de familie Joad, die, net als duizenden
andere kleine boeren en landarbeiders in de jaren dertig, gedwongen is naar het westen te vertrekken op zoek naar
het beloofde land of in ieder geval naar werk. Hun verhaal is er een van valse hoop, onmogelijk verlangen en

dromen die in duigen vallen. Toch weet Steinbeck hun strijd zó intens menselijk, groots en met een geweldige
morele visie te beschrijven, dat De druiven der gramschap een lofzang op het uithoudingsvermogen en de
waardigheid van de menselijke geest is.
Utopia Thomas More 1885
De erfenis van het verlies / druk 7 Kiran Desai 2008-10 Als een Indiaas meisje verliefd wordt op een Nepalese
jongen, krijgen beiden te maken met identiteitsproblemen.
Een scheur in de ruimte Madeleine L'Engle 1994
Eend op de fiets David Shannon 2003 Als Eend de dieren van de boerderij heeft laten zien dat hij kan fietsen, willen
zij het ook wel eens proberen. Prentenboek met grote schilderingen in kleur. Vanaf ca. 3 jaar.
Het Nieuwe Leven (La Vita Nuova) Dante Alighieri 19??
Leer ons stil te zitten Tim Parks 2011-08-24 Leer ons stil te zitten is het bijzonder onderhoudende verhaal van Tim
Parks' zoektocht naar genezing. Wanneer Parks wordt gekweld door pijn die niemand lijkt te kunnen verklaren of
verhelpen, wordt hij gedwongen een paar harde waarheden over de relatie tussen lichaam en geest, over onze
hectische samenleving en over zijn schrijverschap onder ogen te zien. Na een vruchteloze gang langs de loketten
van de traditionele geneeskunde vindt hij tot zijn eigen verbazing verlichting in het doen van ademhalings- en
ontspanningsoefeningen. Uiteindelijk komt hij zelfs uit bij meditatie, en dit was wel het allerlaatste wat Parks
verwachtte. Gaandeweg rijzen bij Parks vragen over het effect van ziekte op het werk van geliefde schrijvers, over
de rol van religie als vormende kracht bij de ontwikkeling van ons zelfbeeld, en over de invloed van sport en kunst
op onze ideeën over gezondheid en welbevinden. Iedereen krijgt op enig moment met ziekte te maken - weinigen
zullen die ervaring met zo veel elan, inzicht en intelligentie kunnen beschrijven als Tim Parks.
De roep van de wildernis Jack London 2018-03-01 In deze klassieke Amerikaanse avonturenroman onderzoekt
London de wetten van de beschaving en van de wildernis – en de kracht van instinct – door de ogen van Buck, half
sint-bernard, half Schotse herder. Nadat hij is weggerukt uit zijn comfortabele Californische leven wordt Buck
verkocht als sledehond tijdens de Klondike Gold Rush. Vertrouwen op zijn oerinstinct is de enige manier waarop hij
kan overleven. London put in De roep van de wildernis uit zijn eigen ervaringen als goudzoeker in de Canadese
wildernis, maar ook uit de denkbeelden van Charles Darwin en Friedrich Nietzsche, wat het verhaal tot een
duurzame vertelling over overleven maakt.
De vorst Niccolò Machiavelli 1834
Het boek van de hoveling Baldassare Castiglione 2000 Gesprekken aan het hertogelijk hof van Urbino in 1507 over
de volmaakte hoveling en de volmaakte hofdame.
De samenzwering David Baldacci 2009-10-28 In het Witte Huis bereiden de president en zijn naaste adviseur zich
voor op de komende verkiezingen. Wat zij niet weten, is dat zij scherp in de gaten worden gehouden door een man
die zichzelf Oliver Stone noemt. Stone wantrouwt al jarenlang de Amerikaanse regering en is ervan overtuigd dat
allerlei zaken die het daglicht niet kunnen verdragen, in de doofpot worden gestopt. Hij ziet het als zijn missie om de
waarheid boven tafel te krijgen. Stone staat niet alleen in zijn achterdocht. Samen met enkele vrienden bespreekt hij
regelmatig hoe het Amerikaanse volk op de hoogte kan worden gebracht van de leugens die de politici en de
geheime diensten verspreiden. De waarheid is echter dat de samenzweringen die zij zien, alleen in hun verbeelding
bestaan. Hun theorieën zijn vergezocht en het bewijs flinterdun. Maar dan zijn de mannen op een dag bij toeval
getuige van de moord op een medewerker van de Secret Service. Omdat zij weten dat niemand hen zal geloven,
besluiten Stone en zijn vrienden de zaak zelf uit te zoeken. Het spoor leidt rechtstreeks naar het Witte Huis en een
complot dat de wereldpolitiek op zijn grondvesten zal doen schudden...
Antigone Sophocles 1868
Bespiegelingen over de revolutie in Frankrijk Edmund Burke 2019-04-23 Eerste volledige vertaling van dit
standaardwerk uit de Verlichting Edmund Burke schreef zijn meest invloedrijke tekst aan het begin van de Franse
Revolutie, waarbij hij met huiveringwekkende nauwkeurigheid de gewelddadige excessen voorspelde die zouden
gaan plaatsvinden. Hoewel in adellijk conservatief Engeland aanvankelijk positief werd gereageerd op de
gebeurtenissen in Frankrijk - de aartsrivaal verviel immers tot chaos - overheerste bij Burke de bezorgdheid. In een
brief getiteld Bespiegelingen over de revolutie in Frankrijk betoogde hij dat de revolutionaire ontwikkelingen alleen
maar leidden tot vernietiging van de bestaande structuren in de samenleving, in plaats van de (behoedzame!)
hervormingen te bewerkstelligen die ook voor de Engelse maatschappij zo broodnodig waren. Bespiegelingen over
de revolutie in Frankrijk is een van de grote werken uit de achttiende-eeuwse politieke literatuur. Het boek geldt nog
altijd als een klassieker binnen het conservatieve gedachtegoed in de westerse wereld.
De oude man en de zee Ernest Miller Hemingway 2001 Een oude Cubaanse visser die lang niets gevangen heeft,
gaat ver de zee op om zich te bewijzen tegenover zijn jongere collega's.
Verhalen van alledaagse waanzin 1980 Verhalen over de zelfkant van Los Angeles.
Eten, bidden, beminnen Elizabeth Gilbert 2010-10-01 Op haar dertigste heeft Elizabeth alles wat een moderne
vrouw zich maar kan wensen: een echtgenoot, een huis en een succesvolle carrière. Maar in plaats van gelukkig te
zijn wordt ze overspoeld door paniek, verdriet en verwarring. Twee jaar later, na een bittere echtscheiding en een
hevige depressie, besluit Elizabeth een radicale stap te nemen: ze gaat een jaar lang alleen op reis. Op haar
zoektocht naar evenwicht en geluk doet ze drie landen aan. In Italië leert ze la dolce vita kennen, in India verdiept

ze zich in meditatie en schrobt ze tempelvloeren, en in Indonesië ontdekt ze de balans tussen ernst en
lichtvoetigheid en ontmoet ze haar grote liefde.
A van alibi Sue Grafton 1991 Een jonge weduwe die gevangen heeft gezeten voor moord op haar man, geeft een
vrouwelijke privé-detective opdracht de ware moordenaar op te sporen.
Moriae encomium of de lof der zotheid Desiderius Erasmus 1676
De profeet Kahlil Gibran 2015-02-07 Kahlil Gibran, de auteur van het prachtige boek 'De Profeet', stond op het
kruispunt van twee werelden: die van de oosterse mythen uit zijn jeugd en die van de westerse verlichting en
tolerantie die hij als kunstenaar omarmde. In Gibrans meesterwerk 'De profeet' worden het oosten en het westen
samengebracht en daarmee spreekt hij een enorm lezerspubliek aan. 'De profeet' wordt universeel als Gibrans
beste werk beschouwd en verschijnt nu in een fraaie, eigentijdse jubileumeditie. 'Je bent goed wanneer je ernaar
streeft van jezelf te geven. Toch ben je niet slecht als je uit bent op gewin. Want als je streeft naar winst ben je niet
anders dan een wortel die de aarde vastklampt en zich laat zogen door haar borst. Zeker, de vrucht kan niet tot de
wortel zeggen: "Wees als ik, rijp en vol en immer schenkend van je overvloed." Want voor de vrucht is geven een
noodzaak, zoals ontvangen een noodzaak voor de wortel is.'– Kahlil Gibran, 'De profeet' Kahlil Gibran (1883-1931)
werd geboren in Noord-Libanon. Als jongeman reisde hij naar Europa en Amerika en ontwikkelde zich tot schrijver,
filosoof en kunstenaar.
Eeuwig en altijd Tuck Natalie Babbitt 1993 Winnie wordt ontvoerd door mensen die het eeuwige leven hebben,
maar ze leert dat daar ook nare kanten aan zitten. Vanaf ca. 12 jaar.
Zwaarden, paarden en ziektekiemen Jared Diamond 2013-02-06 De ongelijkheid in de wereld verklaard Waarom
hebben de Australische aboriginals niet de wereld veroverd? Of de Mexicaanse indianen of de Amerikaanse
nomaden? Wat is bepalend voor de ontwikkeling van volkeren? Zijn dat genetische verschillen of spelen andere
oorzaken een rol? Jared Diamond toont op toegankelijke wijze aan dat volkeren zich verschillend hebben
ontwikkeld als gevolg van klimatologische en bacteriologische factoren. Genetische factoren blijken ondergeschikt.
De ontwikkelde delen van de wereld hebben hun positie niet aan zichzelf, maar aan een speling van de natuur te
danken. Diamond won met dit boek, waarvan meer dan 20.000 exemplaren zijn verkocht, de Pulitzer Price. 'Jared
Diamond heeft een boek met een enorme reikwijdte geschreven (...) een van de belangrijkste en meest
lezenswaardige werken die over de geschiedenis van de mensheid geschreven zijn.' Nature Jared Diamond is
hoogleraar fysiologie aan de University of California in Los Angeles. Hij verricht onderzoek op het terrein van de
evolutionaire biologie en is bekend als auteur van populair-wetenschappelijke boeken. Wereldwijd werden van deze
megabestseller ruim een miljoen exemplaren verkocht.
Zero to one: creëer de toekomst Peter Thiel 2014-09-27 De volgende Bill Gates zal geen besturingssysteem
ontwerpen, en de nieuwe Mark Zuckerberg geen tweede Facebook. Het kopiëren van succesvolle modellen uit
Silicon Valley heeft weinig zin. We kunnen wél leren van het vermogen om iets geheel nieuws te creëren in plaats
van iets toe te voegen aan wat al bestaat. Peter Thiel is medeoprichter van PayPal en investeerder in vele
techbedrijven, zoals Facebook, LinkedIn en Spotify. Dankzij zijn unieke ervaring en strategische inzichten heeft hij
met Zero to one dé bijbel van een nieuwe generatie ondernemers geschreven. Zijn inzichten over onder andere
strategie, teambuilding, concurrentie, verkoop en pitchen zijn breed toepasbaar. Een must read voor iedere
ondernemer!
Inleiding informatica J. Glenn Brookshear 2005
De heksenhamer Heinrich Institoris 2005 Het beruchte 15e eeuwse handboek voor inquisiteurs, ten behoeve van de
opsporing en vervolging van heksen.
Trots en vooroordeel / druk 1 Jane Austen 1996 In een Engels gezin aan het einde van de 18e eeuw moeten de
leden hun trots en vooringenomenheid overwinnen om tot elkaar te kunnen komen.
Leaves of grass Walt Whitman 2013-04 Dit boek is onderdeel van de TREDITION CLASSICS serie. De makers van
deze serie zijn verbonden door hun passie voor literatuur en gedreven met de bedoeling om alle publieke domein
boeken weer gedrukte vorm beschikbaar te maken - wereldwijd. De meeste geprinte TREDITION CLASSICS titels
zijn al decennia verdwenen uit de boekenkasten. Bij tredition geloven wij dat een goed boek nooit uit de mode is en
dat zijn waarde voor eeuwig is. Deze boeken serie helpt bij het behouden van de literatuur schatten. Het draagt bij
in het behouden van prachtige wereldliteratuur werken.
Emile of Over de opvoeding Jean Jacques Rousseau 1980 Als een denkbeeldige, ideale pedagoog die een jonge,
door de cultuur onbedorven mens begeleidt op de weg naar volwassenheid, verwoordt de Franse schrijver 817121778) zijn opvoedkundige ideeen.
De wilde robot Peter Brown 2019-12-05 Na een schipbreuk spoelt de lading van een vrachtschip aan op een
onbewoond eiland. Uit een van de kapotte kisten komt Roz tevoorschijn, een robot. Ze snapt niet wat er gebeurd is
en wat ze nu moet doen. Kan een robot wel overleven in de wilde natuur? De dieren op het eiland zijn bang voor
haar of gedragen zich agressief. Pas als Roz zich ontfermt over een jong gansje zonder ouders, maakt ze vrienden
en gaat ze zich thuis voelen op het eiland. Maar dan verschijnen er een aantal robots die Roz met geweld terug
willen halen omdat haar grondstoffen heel kostbaar zijn. Roz en haar nieuwe vrienden gaan het gevecht aan! De
avonturen van Roz en de wilde dieren op het eiland zijn in Amerika zeer succesvol. Mede door de korte
hoofdstukken, het spannende en ontroerende verhaal en de vele illustraties. Het wordt er ‘een moderne klassieker’

genoemd. Het is in meer dan 20 talen vertaald.
Macbeth William Shakespeare 1800
De mammoetjagers Jean Auel 2011-03-07 ‘De lezer raakt onherroepelijk in de ban.’ – Algemeen Dagblad De serie
De Aardkinderen vertelt het verhaal van het mysterie van het ontstaan van de mensheid en de harde strijd om in de
prehistorie te overleven. Jean Auels boeken hebben al miljoenen lezers meegevoerd naar de boeiende
prehistorische wereld van Ayla en haar tijdgenoten. Ayla en Jondalar sluiten zich aan bij de stam van de Mamutiërs,
de mammoetjagers. Ze worden gastvrij opgenomen en dankzij Ayla’s kennis van kruidenleer en heelkunde vindt zij
snel haar draai in het stamleven. Maar op een ander vlak is het leven echter niet zo eenvoudig. Ayla ontmoet de
fascinerende meesterbeeldhouwer Ranec, tot wie zij zich sterk voelt aangetrokken. Voor wie zal zij kiezen, de
vertrouwde maar jaloerse Jondalar, of de aantrekkelijke Ranec? De Aardkinderen-serie is bekroond met de NS
Publieksprijs.
Slachthuis vijf Kurt Vonnegut 2012-08-30 Kurt Vonnegut was in 1945 zelf aanwezig in Dresden toen de geallieerden
de stad platbombardeerden. Hij overleefde de aanval doordat hij met zijn medegevangenen schuilde in de
koelkelders van het slachthuis waar hij als krijgsgevangene tewerkgesteld was. Hij verwerkte deze traumatische
ervaring in de aanvankelijk omstreden maar inmiddels klassiek geworden roman Slachthuis vijf. Billy Pelgrim, de
hoofdpersoon, staat los van de tijd. Hij gaat slapen als stokoude weduwnaar en wordt wakker op de dag van zijn
bruiloft. Hij stapt een deur binnen in 1955 en komt in 1941 weer naar buiten. Hij heeft zijn eigen geboorte en dood
vele malen gezien, zegt hij, en bezoekt regelmatig alle gebeurtenissen daartussenin. Alleen zo, volkomen
losgeraakt van de realiteit, slaagt Billy erin om de verschrikkingen van Dresden te verwerken. Een verbijsterend
meesterwerk dat iedereen gelezen moet hebben.
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