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De hut van Oom Tom (Uncle Tom's cabin) Harriet Elizabeth Beecher Stowe 1932
De Koude Oorlog John Lewis Gaddis 2020-04-14 Zelfs de vijanden van James Bond
zitten niet meer bij de KGB tegenwoordig. Je kunt je afvragen waar we 45 jaar lang
zo bang voor zijn geweest. De Koude Oorlog, de strijd tussen democratie en
kapitalisme (het Westen) en het internationale communisme (het Oosten), werd door
iedereen als een grauwe en gevaarlijke periode ervaren. De aanleg van een
kerwapenarsenaal door de beide wereldmachten zorgde in vele landen voor - achteraf
bekeken - hilarische brochures en tips van de Bescherming Burgerbevolking ('Wenken
voor de bescherming van uw gezin en uzelf'). In 2006 kan Lewis Gaddis opgelucht
schrijven dat de Koreaoorlog eigenlijk het hoogtepunt van de strijd is geweest.
Als Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Michail Gorgatsjov, Paus Johannes Paulus II
en Lech Walesa dat hadden geweten, was het IJzeren Gordijn dan eerder gevallen?
Stalin Simon Montefiore 2021-04-15 Simon Sebag Montefiores veelgeprezen
standaardwerk over Jozef Stalin 'Een meeslepend boek.' NRC Handelsblad 'Enerverend
en tijdloos. […] Een van de weinige Stalin-boeken dat nog jarenlang gelezen zal
worden.' The Guardian In zijn uitvoerige en veelomvattende Stalin-biografie
schetst historicus Simon Sebag Montefiore een intiem portret van een man die even
gecompliceerd als wreed en huiveringwekkend was. Aan de hand van een schat aan
brieven, memoires en aantekeningen van Stalin en zijn gevolg geeft hij een
levendig overzicht van het hof van de rode tsaar en de tumultueuze geschiedenis
van de Sovjet-Unie en Europa tijdens zijn bewind. Daarnaast belicht Montefiore het
begaafde maar gebrekkige karakter van de beruchte Sovjet-Russische leider. Stalin,
geschreven met Montefiores karakteristieke verhalende enthousiasme, is nog altijd
een magnifiek staaltje geschiedschrijving en mag met recht tot de klassiekers
gerekend worden.
Document-Based Assessment Activities for Global History Classes Theresa C. Noonan
1999 Covers all significant eras of global history. Encourages students to analyze
evidence, documents, and other data to make informed decisions. Develops essential
writing skills.
Utopia Thomas More 1885
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 Russische Revolutie Sean McMeekin 2017-06-28 Tussen 1900 en 1920 onderging
Rusland een complete en onomkeerbare transformatie. Aan het eind van deze twee
decennia was de heerschappij van de Romanovs ten einde, had zich een nieuw regime
gevestigd, was de economie ingestort en hadden meer dan twintig miljoen Russen de
dood gevonden. Het bolsjewistische bewind bleef ondanks alles intact. Bij vrijwel
elke stap die de revolutionairen zetten werden ze geholpen door landen als
Duitsland en Zweden, die probeerden zowel politiek als economisch te profiteren
van de chaotische veranderingen die het land overvielen. In De Russische Revolutie
combineert McMeekin de allernieuwste geschiedkundige bevindingen met een vlot
verteld verhaal, en werpt hij nieuw licht op een belangrijk historisch keerpunt in
de twintigste eeuw. Dit boek is onmisbaar, vernieuwend en bijzonder: Het accent
ligt voor het eerst op de internationale, diplomatieke en militaire achtergronden,
op de rol van de Eerste wereldoorlog, de rol van propaganda die gefinancierd werd

Gilgamesj Frank Groothof 2006 Prentvertelling met een eigentijdse bewerking van
het verhaal van koning Gilgamesj en zijn strijd tegen de wildeman Enkidoe, die
later zijn vriend wordt. Met gekleurde tekeningen en de gehele vertelling op cd.
Vanaf ca. 10 jaar.
De Russische revolutie Sheila Fitzpatrick 2014-09-02 De Russische Revolutie van
1917 heeft diepgaande gevolgen gehad voor het verloop van de twintigste eeuw.
Sheila Fitzpatrick beschrijft niet alleen de politieke, economische,
maatschappelijke en culturele oorzaken van de Russische Revolutie, maar ook de
verschillende fasen die deze doormaakte. Duidelijk wordt welke keuzes werden
gemaakt en waarom de tegenstanders van de bolsjewieken het onderspit dolven. Een
zeer analytisch verhaal waaruit blijkt hoe rampzalig deze jaren voor Rusland zijn
geweest. Sheila Fitzpatrick (1941) is een Australisch-Amerikaanse historica, die
een groot aantal veelgeprezen boeken over de Sovjet-Unie op haar naam heeft staan.
Over de ingrijpende maatschappelijke en culturele veranderingen in de jaren
twintig en dertig, en over het dagelijks leven onder Stalin.
Don Quichot Van La Mancha Miguel de Cervantes 2016-01-18 Don Quichot (Spaans: Don
Quijote) is de hoofdpersoon in de door Cervantes geschreven roman De vernuftige
edelman Don Quichot van La Mancha. Deze roman bestaat uit twee delen: het eerste
werd gepubliceerd in 1605, het tweede in 1615. Het boek is een van de eerste
geschreven romans in een moderne Europese taal. Het vertelt de komische
reisavonturen van een oude edelman die denkt dat hij een dolende ridder is. Deze
hoofdpersoon, Don Quichot, is het stereotype van de idealist, een dwaze held die
zich met zijn goede bedoelingen maar onpraktische daden min of meer belachelijk
maakt. Miguel de Cervantes Saavedra (Alcala de Henares, 29 september 1547 Madrid, 23 april 1616) is een van de belangrijkste roman- en toneelschrijvers uit
de Spaanse literatuur. Hij schreef een twintigtal toneelwerken, maar is vooral
bekend geworden door zijn boek Don Quichot van La Mancha (El ingenioso hidalgo Don
Quixote de la Mancha)."
Het achterhuis Anne Frank 2009-10-31 Anne Frank hield van 12 juni 1942 tot 1
augustus 1944 een dagboek bij. Zij schreef haar brieven alleen voor zichzelf, tot
ze in de lente van 1944 op radio Oranje de minister van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen in ballingschap, Bolkestein, hoorde spreken. Hij zei dat na de
oorlog alle getuigenissen van het lijden van het Nederlandse volk onder de Duitse
bezetting verzameld en openbaar moesten worden gemaakt. Als voorbeeld noemde hij
onder andere dagboeken. Onder de indruk van deze redevoering besloot Anne Frank na
de oorlog een boek te publiceren. Haar dagboek zou daarvoor als basis dienen. In
maart 1945 stierf Anne Frank op vijftienjarige leeftijd in het concentratiekamp
Bergen-Belsen. De enige overlevende van de familie, Otto Frank, zorgde ervoor dat
het dagboek van zijn dochter toch gepubliceerd werd. In 1947 verscheen Het
Achterhuis. Het is sindsdien een van de meest gelezen boeken ter wereld. Het is in
meer dan dertig landen verschenen en er zijn meer dan zestien miljoen exemplaren
van verkocht. "Eén enkele Anne Frank ontroert ons meer dan de ontelbaren die net
zo leden als zij, maar wier beeld in de schaduw is gebleven. Misschien moet dat
ook zo zijn: als we het leed van alle mensen moesten en konden meelijden, zouden
we niet kunnen leven." Primo Levi
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met Duitse gelden en op de resultaten van research in nooit eerder geraadpleegde
archieven van het tsaristische leger.
Sybil or the two nations Benjamin Disraeli 1871
Geschiedenis: gebruik en misbruik / druk 1 Margaret Olwen MacMillan 2014-01-17
Verhandeling over de manier om lering uit het verleden te trekken, aangevuld met
voorbeelden van (veelal door onbegrip) misbruik van de geschiedenis door met name
politici.
Ons betere ik Steven Pinker 2011-12-15 De gruwelijke beelden van oorlogen en
genocide die we op het nieuws zien geven ons de indruk dat onze tijd de
gewelddadigste aller tijden is. Het omgekeerde is waar, laat Steven Pinker zien in
Ons beter ik.. Hoe komt het dat we ons zoveel menselijker gedragen? Ons leven is
verbeterd - en zo gaan we indirect andermans leven meer waarderen. En hoe meer we
met anderen te maken krijgen, des te meer groeit onderling begrip, zelfs al is dat
soms uit egoïsme. Pinker laat zien dat empathie en zelfbeheersing op den duur
sterkere eigenschappen zijn dan sadisme en wraak. Ons beter ik is een
indrukwekkende, onmisbare geschiedenis van de menselijke omgang en een boek voor
de eeuwigheid. STEVEN PINKER (Montréal, 1954) is een experimenteel psycholoog, en
professor in Psychologie aan Harvard University. Hij schreef over taal en
intelligentie in onder andere Het taalinstinct (1994), Hoe de menselijke geest
werkt (1997), Het onbeschreven blad (2002) en De stof van het denken (2007). Het
unieke van Steven Pinker is dat hij zijn antwoorden op zoveel terreinen zoekt:
psychologie, taalkunde, evolutiebiologie - en dat maakt hem ook meteen iemand die
vanuit veel hoeken op debat en controverse kan rekenen. 'De stof van het denken is
een rijk boek waarin Pinker laat zien hoe de werkelijkheid de taal bepaalt en de
manier waarop we daarmee als biologische en sociale dieren hebben leren omgaan.' DE STANDAARD 'Wie op de hoogte wil raken van een fascinerende nieuwe wetenschap,
en bovendien graag spannende populair-wetenschappelijke boeken leest, moet zich
Het taalinstinct niet laten ontgaan.' - TROUW
Dat hebben we gehad Robert Graves 2014-01-09 Dat hebben we gehad behoort tot de
absolute hoogtepunten uit de literatuur over de Eerste Wereldoorlog. Dichter
Robert Graves beschrijft zijn persoonlijke ervaringen aan het front, die tekenend
zijn voor de Britse soldaten in de Franse en Vlaamse loopgraven. Behalve een
verslag van het oneindig bloedvergieten, de wanhoop en de heuse gekte in het slijk
van de loopgraven, is het boek een weergaloos tijdsdocument van de jaren na de
oorlog, van 1918 tot 1929. Graves, die Engeland in 1927 de rug toekeerde, geeft
een uiterst venijnige kritiek op talloze politieke en literaire figuren uit zijn
omgeving. Hij neemt niet alleen afscheid van de valse heroïek die de officiële
oorlogspropaganda typeert, maar ook van Engeland en alles waar dat voor staat. Dat
hebben we gehad, waarin Graves zijn verbeelding van de loopgravenoorlog geeft,
groeide uit tot een onomstreden klassieker
Het Communistisch Manifest Karl Marx 2017-12-02 in 1848 publiceerden de duits
joodse filosoof karl marx en de duitse industrieel friedrich engels het
communistisch manifest. het was een kort en krachtig politiek meesterwerk dat
geschreven werd aan de vooravond van vele diep ingrijpende revolutionaire
gebeurtenissen in grote delenen van europa en de rest van de wereld. zonder
twijfel is het een van de meest besproken, geciteerde, bewonderde, maar ook
invloedrijkste teksten van de voorbije eeuw, naast het communistisch manifest
schreven ze ook een groot aantal andere boeken, waarin ze hun theorie�n en
opvatingen uitwerkten tot een alles omvatende wereld visie: het kapitalistisme zal
als maatschapijvorm onvermijdelijk vervangen worden door een nieuwe, zonder
onderdrukking en maatschapelijk onrecht schrijft marx waarin de vrije ontwikeling
van ieder de voorwaarden is voor de vrije ontwikeling van allen, ze kondigden
onderandere een onvermijdelijke klassenstrijd aan tussen de bourgeoisie en de
proletari�rs. geen ander boek zou zoveel beslissende invloed uitoefenen op de
sociale en politieke ontwikelingen van de opvolgende 150 jaar en niemand kan
ontkennen dat het manifest van de communistische partij een van de zeldzame werken
is die een vooraanstaande plaats inneemt in zowel de wereldfeschiedenis als de
wereldliteratuur
De erbarmelijke oorlog Niall Ferguson 2010 Historische analyse van de oorzaken,
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het verloop en de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog.
Het maatschappelijk verdrag, of Beginselen der staatsinrichting Jean-Jacques
Rousseau 1995 Standaardwerk van de Franse filosoof (1712-1778) over de grondslagen
van de politieke theorie.
De Koude Oorlog Odd Arne Westad 2017-10-10 ‘Westads schrijfstijl is helder, gevat
en vurig. Deze keer is zijn speelveld breed genoeg om zijn kennis en menselijkheid
volledig recht te doen.’ Marilyn B. Young, New York University De Koude Oorlog was
het lijnrecht tegenover elkaar staan van het kapitalisme en het socialisme. Een
confrontatie die het heftigst was tussen 1945 en 1989, maar de oorsprong van het
conflict gaat veel verder terug en de gevolgen zijn nog steeds voelbaar. De Koude
Oorlog zorgde ervoor dat de wereld werd gedomineerd door twee supermachten die als
uitgangspunt hadden dat alleen het eigen systeem goed was en dat van de ander per
definitie heel erg slecht. Dit leidde tot een wapenwedloop waardoor we nu genoeg
atoomwapens hebben om onze aarde meerdere keren volledig te vernietigen. Net als
de Amerikanen geloofden de sovjetleiders dat de ‘oude’ maatschappijen, gebaseerd
op lokale identiteit, standsverschil en een sterke band met het verleden, volkomen
achterhaald waren. De Koude Oorlog ging dan ook over de maatschappij van de
toekomst. De keuze was beperkt: die van de Sovjet-Unie, waar de staatsmachine aan
de verbetering van de mensheid werkte, of die van de Amerikanen met een
gedecentraliseerde staatsmacht en boven alles individuele vrijheid. Tegen deze
achtergrond werd het gevecht gevoerd, met als gevolg conflict na conflict en
genadeloze leiders. Odd Arne Westad is hoogleraar VS-Azië Relaties aan Harvard
University en geeft les op de Kennedy School of Government. Van zijn hand
verschenen The Global Cold War (2005), dat de Bancroft Prize heeft gewonnen, en
Decisive Encounters (2003), het standaardwerk over de Chinese burgeroorlog. Ook
werkte hij mee aan de driedelige Cambridge History of the Cold War (2010).
Recenter verscheen Restless Empire: China and the World since 1750 (2012).
1914 Margaret MacMillan 2014-01-07 Aan het begin van de twintigste eeuw dachten
veel mensen dat een lange periode van welvaart, vooruitgang en vrede was begonnen:
1913 was een bruisend en optimistisch jaar. Maar een jaar later begon voor Europa
de bloedigste periode in haar geschiedenis, die mensenlevens en economieën
verwoestte en aan het slot waarvan het zijn wereldwijde invloed ook nog eens kwijt
was. Hoe kon dit gebeuren? Wát is er eigenlijk gebeurd? In 1914, een fascinerende
reconstructie, laat Margaret MacMillan zien dat niet alleen technologische en
politieke ontwikkelingen maar ook momenten van menselijke zwakte Europa richting
afgrond leidden.
1913 Het laatste gouden jaar van de twintigste eeuw Florian Illies 2013-02-28 1913
vormde het laatste gloriejaar van Europa voordat de oude wereldorde instortte. In
1913 werden in de literatuur, de kunst en muziek de extremen opgezocht alsof er
geen morgen was. Proust zoekt naar de verloren tijd, Malevitsj schildert een
vierkant, Stravinsky viert het lenteoffer. Kafka, Joyce en Musil drinken op
dezelfde dag in Triëst een cappuccino, en in München probeert een Oostenrijkse
schilder, ene Adolf Hitler, zijn treurige stadsgezichten aan de man te brengen.
Florian Illies heeft een adembenemend panorama geschreven van een sleuteljaar in
de Europese cultuur. 'Een schitterend tijdsbeeld "van binnenuit" toen Europa nog
Europees was, en al bijna niet meer.' - Rob Riemen, auteur van Adel van de geest
Slaapwandelaars Christopher Clark 2013
De geest der wetten, Charles-Louis de Secondat Baron de Montesquieu 1783
Verklaring van de rechten van de vrouw en burgeres Olympe de Gouges (pseud. van
Marie Gouze.) 1989 Ingeleide en van commentaar voorziene verklaring, waarmee in
1791 mensenrechten voor vrouwelijke Franse burgers werden geëist.
Candide of Het optimisme Voltaire 1970 Satire op het geloof, dat alles wat er
gebeurt voor het welzijn van de wereld is.
Herfsttij en ondergang van het Romeinse rijk Edward Gibbon 1993 Beschrijving van
de periode beginnend bij de dood van Marcus Aurelius (180 na Chr.) en eindigend
met de val van Constantinopel in 1453.
De geest van koning Leopold II en de plundering van de Congo Adam Hochschild 2020
Parijs 1919 Margaret Olwen MacMillan 2005 Verslag van de vredesbesprekingen die
werden gehouden in 1919 in Parijs na de Eerste Wereldoorlog.
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Het privé-leven van Mao Zhisui Li 1997 Herinneringen van de auteur, die in de
periode 1954-1976 de lijfarts van de Chinese leider (1893-1976) was.
Exodus Paul Collier 2013-11-06 Hoe migratie onze wereld verandert Nooit eerder
waren jonge mensen in arme landen zich zo bewust van de mogelijkheden buiten hun
eigen land. Het gevolg is migratie op grote schaal, waardoor zelfs hele landen
ontvolkt kunnen raken. In de gastlanden wonen mensen van allerlei nationaliteiten,
die niet integreren. De bevolking van de emigratielanden raakt verspreid en het
zwaartepunt van hun economische activiteit ligt vaak buiten hun land van
oorsprong. Exodus zal veel discussie opleveren Paul Collier neemt een prikkelende
stelling in. Hij bepleit dat nationale grenzen alleen binnen strenge regels
overschreden kunnen worden. Exodus presenteert ethische en legitieme redenen om
migratie te beperken, in het belang van zowel de samenleving in de gastlanden als
in de migratielanden. Collier onderbouwt zijn betoog met de verhalen van mensen
die achterbleven, van mensen die emigreerden naar nieuwe landen en van degenen die
het effect van migranten in hun eigen maatschappij ondervinden. Paul Collier is
hoogleraar Economie in Oxford en was directeur ontwikkelingsonderzoek van de
Wereldbank. Hij was topadviseur over Afrika voor Tony Blair en wordt regelmatig
door verschillende wereldleiders om advies gevraagd over de armoedeproblematiek.
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.
Tragedie van een volk Orlando Figes 2013-08-16 Tragedie van een volk is het eerste
alomvattende werk over de Russische Revolutie in één boek; het geldt reeds vanaf
zijn voltooiing in 1996 als een klassieker, zowel in de hoedanigheid van literair
meesterwerk als van historisch standaardwerk. Orlando Figes hanteert op briljante
wijze een individueel perspectief, ontleend aan de privé- verslagen van
verscheidene figuren, wier tragische persoonlijke belevenissen met het algemene
verhaal zijn verweven. Figes laat ons de Revolutie begrijpen als een menselijk
samenspel van gebeurtenissen. Een monument van geschiedschrijving, dat al vele
lezers in het hart heeft geraakt. Eindelijk weer leverbaar, in een aantrekkelijk
geprijsde heruitgave. ‘[Figes] schildert met zwierige streken een magnifiek
tableau van de Revolutie.’ NRC Handelsblad ‘(...) een meeslepende vertelling over
gebeurtenissen die een enorme impact op de wereld hadden.’ De Volkskrant ‘Figes is
erin geslaagd de ervaring van de Revolutie weer te geven zoals miljoenen gewone
Russen die hebben meegemaakt.’ The independent on Sunday ‘Ook het contemporaine
Rusland wordt verhelderd.’ Vrij Nederland ‘Geschreven in een schitterende stijl
(...).’ Nederlands Dagblad
Oorlogsverhalen Phil Klay 2014-02-14 Deze verhalen beschrijven hoe het werkelijk
is om soldaat te zijn in oorlogstijd en daarna terug te keren naar huis' Steven
McGregor, Irakveteraan,op zijn blog www.shmcgregor.squarespace.com Phil Klay
diende in Irak voor het US Marine Corps. In Oorlogsverhalen neemt hij de lezer mee
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naar de frontlinies van de oorlogen in Irak en Afghanistan, en weer terug naar hun
families, die 'geen idee hebben waar Fallujah ligt, waar drie leden van je peloton
stierven'. In 'Uitgezonden' herinnert een soldaat zich hoe hij honden moest
afschieten omdat ze de lichamen van zijn maten aanvraten; in 'Lichamen' vertelt
een medewerker van het mortuarium hoe hij na de gevechten telkens de stoffelijke
resten van zowel Amerikaanse als Irakese soldaten verzamelde; en in 'Geld als
wapensysteem' krijgt een jonge officier de absurde opdracht om de levens van de
Irakese bevolking te verbeteren met behulp van honkbal. Oorlogsverhalen is een
eerlijk en ontroerend boek waarin Klay inzicht geeft in de horror, lamlendigheid
en chaos van de oorlog. Nadat Phil Klay afzwaaide werd hij schrijver. Hij
publiceerde zijn eerste verhaal in Granta en publicaties in The New York Times en
The New York Daily News volgden. Oorlogsverhalen verschijnt tegelijkertijd met de
Amerikaanse, Engelse, Duitse en Italiaanse editie. 'Klay is een briljante
schrijver. Zijn verhalen zijn psychologische thrillers, te vergelijken met het
werk van Lev Tolstoj en Raymond Carver' Anthony Swafford, auteur van Jarhead 'Klay
heeft zijn ervaringen met militaire broederschap en emotionele schade gebruikt om
een krachtig boek te schrijven over de aard van oorlog, geweld en menselijk
gedrag' Publishers Weekly
De plakfactor Chip Heath 2015-03-10 Waarom zijn broodjeaapverhalen zo hardnekkig
en vergeten we alledaagse waarheden zo gemakkelijk? Hoe maakt een krant een kop
die ervoor zorgt dat we door willen lezen? En waarom onthouden we complexe
verhalen wel, maar complexe feiten niet? Waarom floreren sommige ideeën van meet
af aan, terwijl andere razendsnel ter ziele gaan? En hoe verbeter je de kansen van
waardevolle ideeën? In De plakfactor leggen Chip en Dan Heath uit hoe je de
kleefkracht van ideeën kunt versterken. Deze onmisbare gids laat zien dat ‘sticky’
ideeën hun kracht ontlenen aan zes belangrijke eigenschappen, die ook jij kunt
leren beheersen. Dit boek gaat over een van de belangrijkste aspecten van
menselijk gedrag en zal de manier waarop je ideeën overbrengt ingrijpend
veranderen. De plakfactor is provocerend, onthullend en vaak verrassend grappig.
Het onthult de cruciale principes van succesvolle ideeën en de strategieën om je
eigen boodschap meer kleefkracht te geven.
Pleidooi voor de rechten van de vrouw Mary Wollstonecraft 2017-09-06 Terwijl de
Franse Revolutie nog volop in beweging was, schreef de oermoeder van het
feminisme, Mary Wollstonecraft, in 1792 haar Pleidooi voor de rechten van de
vrouw. Daarin trok zij ten strijde tegen de achterstelling die vrouwen al sinds
mensenheugenis moesten ondergaan en tegen de vooroordelen die vooraanstaande
denkers uit die tijd over vrouwen koesterden. Vrouwen moesten wat haar betreft in
alle opzichten dezelfde kansen krijgen als mannen. Ze moesten beroepen kunnen
uitoefenen en bijvoorbeeld medicus of vroedvrouw kunnen worden. En vrouwen hoorden
vertegenwoordigd te zijn in de politiek, zodat ze zich de wet niet langer hoefden
te laten voorschrijven door mannelijke politici.
De vorst Niccolò Machiavelli 1834
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