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nagedacht moest worden over stenen, planten en
gevaarlijke beesten. Inmiddels is diezelfde geest in
staat natuurkunde te ontrafelen en democratie te
bedenken. Hoe heeft de geest zich zo kunnen aanpassen?
Het antwoord is te achterhalen, aldus Pinker, via taal.
Hij onderzoekt onze gesprekken, grappen, conflicten en
schetst zo een beeld van de gedachten en emoties die
onze mentale levens vormgeven. Waarom ontstaan taboes?
Waarom zijn seks en religie daarmee zo rijkelijk
bedeeld? Waarom wordt ons taalgebruik zo indirect
wanneer we onderhandelen, verleiden of proberen iemand
om te kopen? De laatste twee Amerikaanse presidenten
zijn in de problemen gekomen vanwege specifieke woorden.
Wat is de rol van taal in de conflicten in het MiddenOosten? Is niet elke strijd op een bepaald niveau ook
een taalstrijd? Steven Pinker bekleedt de Johnstone
leerstoel psychologie aan Harvard. Hij is de auteur van
verschillende bestsellers: Het taalinstinct (1994), Hoe
de menselijke geest werkt (1998) en Het onbeschreven
blad (2003). Het unieke van Steven Pinker is dat hij
zijn antwoorden op veel terreinen zoekt: psychologie,

Hyperfocus Chris Bailey 2018-08-31 In ‘Hyperfocus’ biedt
productiviteitsexpert Chris Bailey nuttige inzichten en
effectieve tactieken om onze aandacht te managen. Die is
namelijk nooit eerder zo overgestimuleerd en overvraagd
geweest als nu. We hebben het drukker dan ooit, maar
lijken minder voor elkaar te krijgen. Tegelijkertijd
voelen we ons ongemakkelijk bij verveling en een gebrek
aan prikkels en afleiding. Op basis van recent
neurowetenschappelijk onderzoek toont Chris Bailey aan
dat ons brein twee standen heeft die je kunt activeren
als je je aandacht effectief inzet: hyperfocus, de stand
voor diepe concentratie, en snipperfocus, de creatieve
en reflectieve stand. Door neurowetenschap, psychologie
en mindfulness te combineren helpt Bailey je om elk van
deze twee mentale standen optimaal te benutten. Zo krijg
je meer focus in werk en leven.
De stof van het denken Steven Pinker 2012-07-25 In De
stof van het denken beschrijft Steven Pinker op een
volkomen nieuwe manier hoe de menselijke geest werkt.
Onze geest is tot stand gekomen in een tijd waarin
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taalkunde, evolutiebiologie - en dat maakt hem ook
meteen iemand die vanuit veel hoeken op debat en
controverse kan rekenen.
Plaatsen van verbeelding Stijn Lewie Reijnders 2011
I always get my sin Maarten H. Rijkens 2011-08-10 I
always get my sin is een vermakelijke bloemlezing van
fouten die Nederlanders maken als zij Engels spreken. I
do not want to fall with the door in house Het geeft een
hilarisch beeld van het taalgebruik van onze Nederlandse
ministers, state secretaries en top hotemetotes. How do
you do and how do you do your wife? I always get my sin
is samengesteld door Maarten H. Rijkens. Als directeur
bij Heineken heeft hij jarenlang te maken gehad met
Nederlanders die Engels spreken. We have to look further
than our nose is long may i thank your cock for the
lovely dinner? Rijkens: I believe we should all be
interesting in this subject and hopely you will enjoy it
just as much as I do. Please deal it out on some
friendly undertakers, because it is clear that it can so
not longer.
Niks zeggen Gideon Samson 2011-08-18 Pom is een jongen
die nadenkt over de mensen en gebeurtenissen in zijn
leven. Hij kan erg goed schilderen, verzamelt mooie
stenen en houdt heel veel van voetballen - al is zijn
vriend Alex daar beter in dan hij. En anders Bas wel, de
nieuwe jongen in de klas die uit Afrika komt. Die is
goed in alles. Tot Pom ontdekt dat hij een geheim heeft.
En over geheimen gesproken: is opa echt alleen kwaad
omdat Pom geen Kees heet, zoals hij? Of is er nog iets
anders aan de hand? Op Poms tiende verjaardag gebeurt er
iets heel ergs. En als Pom dat geheimzinnige kistje niet
had meegenomen, was opa's geheim nooit ontdekt...
Groter dan een droom / druk 1 Jef Aerts 2013-01-16 Een
jongetje (ik-figuur) hoort op een middag zijn zus
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roepen. Hij kent haar niet, ze is overleden. Zijn zus
stelt voor om te gaan fietsen. Prentvertelling met
paginagrote, sfeervolle kleurenillustraties. Vanaf ca. 6
jaar.
Mijn belofte aan jou Colleen Hoover 2019 Zielsverwanten
Quinn en Graham kampen na zeven jaar huwelijk met hun
onvervulde kinderwens, leven langs elkaar heen en
stevenen af op een scheiding.
De lange weg naar de vrijheid Nelson Mandela 2017-10-21
De lange weg naar de vrijheid is de beroemde
autobiografie van een van de grootste mannen van de
twintigste eeuw. Nelson Mandela beschrijft de lange weg
die hij heeft moeten afleggen van onwetende jongen tot
charismatisch staatsman. Dit is het verhaal van
misschien wel de wonderbaarlijkste omwenteling in de
geschiedenis, verteld door de man die het allemaal heeft
meegemaakt en in gang gezet. Het verhaal van Mandela,
door Mandela.
De herdershut Tim Winton 2020-01-17 Jaxie wil niet meer
naar huis. Zijn moeder is dood en zijn ouwe ramt hem
keer op keer in elkaar. Hij zou willen dat hij wees was.
Maar niemand heeft Jaxie ooit verteld dat je voorzichtig
moet zijn met wat je wenst. In één gruwelijke klap wordt
zijn leven teruggebracht tot wat er past in een plastic
tas. En tot de vraag hoe hij zichzelf in leven kan
houden. Er is maar één persoon ter wereld die hem
begrijpt, maar om haar te bereiken moet hij de
uitgestrekte zoutwoestijn van West-Australië
doorkruisen, een helletocht die alleen een dromer of een
vluchteling zou ondernemen.
Woorden van de wereld Abram de Swaan 2002
Pinokkio Walter Elias Disney 1977 Wonderlijke
belevenissen van een tot leven gekomen houten pop.
Het besef van een moeder Sue Klebold 2016-02-18 ‘****
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Sue Klebold schreef een erg moedig boek. [...] eerlijk,
[...] aangrijpend. IJzingwekkend relaas van de moeder
van een van de jongens die 13 mensen doodden op
Columbine High School. -NRC Handelsblad ‘Ontroerend en
aangrijpend.’ -Trouw ‘Sue Klebold durft in Het besef van
een moeder ambigu te zijn, en dat is wat haar boek zo
boeiend maakt.’ -Vrij Nederland
Tranen van de giraffe / druk 1 R. Alexander McCall Smith
2003 De eigenares van een detectivebureau in Botswana
probeert een tien jaar geleden verdwenen Amerikaanse
jongen op te sporen.
Publieke zaken in de marktsamenleving Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid 2015-12-15 Welke
verwachtingen mogen we van marktwerking hebben?
Behartigt de markt de publieke belangen voldoende? Welke
verantwoordelijkheden komen marktpartijen en de overheid
toe? In dit rapport plaatst de Wetenschappelijke Raad
voor het Regeringsbeleid (WRR) de discussie over
marktwerking in het perspectief van de ingrijpende
maatschappelijke transformatie die zich in de afgelopen
decennia heeft voltrokken. De onderlinge verhoudingen
tussen, maar ook binnen de domeinen markt, overheid en
samenleving zijn veranderd. Het marktwerkingsbeleid werd
daardoor met lastige vraagstukken geconfronteerd. Beleid
gericht op het behartigen van publieke zaken zal in de
huidige marktsamen¬leving op een bredere leest moeten
worden geschoeid dan waarop het marktwer¬kingsbeleid
werd ontworpen. De WRR werkt deze visie uit door in het
bijzonder aandacht te besteden aan de
verantwoordelijkheden voor de publieke zaak die het
bedrijfsleven toekomen. Ten slotte analyseert de WRR hoe
de overheid kan bevor-deren dat deze
verantwoordelijkheden ook daadwerkelijk worden genomen.
BACCHAE Euripides 1973
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Meisje, vrouw, anders Bernardine Evaristo 2020-11-26 Van
Londen tot Schotland, van een non-binaire socialmediainfluencer tot een 93-jarige vrouw op een boerderij.
Meisje, vrouw, anders volgt twaalf personages van kleur
die op zoek zijn naar iets – een gedeeld verleden, een
onverwachte toekomst, een plek om thuis te komen, een
geliefde, een sprankje hoop. Evaristo brengt hen op
meesterlijke wijze samen en herinnert ons aan datgene
wat ons verbindt in tijden van verdeeldheid.
We hebben nieuwe namen nodig NoViolet Bulawayo (pseud.
van Elizabeth Zandile Tshele.) 2013 Een zwart
pubermeisje uit Zimbabwe kijkt haar ogen uit in Amerika.
De edele kunst van not giving a f*ck Mark Manson
2017-04-11 Van populair weblog naar New York Timesbestseller is dit hét boek voor zelfhulphaters! Stop met
altijd maar positief zijn, en leer in plaats daarvan om
te gaan met je tekortkomingen en de tegenslagen in het
leven. Zodra je niet meer wegrent voor je angsten,
fouten en onzekerheden maar de pijnlijke waarheid onder
ogen durft te zien, vind je de moed en het
zelfvertrouwen waar je in deze tijd zo'n behoefte aan
hebt. Mark Manson geeft je de tools om te kiezen waar
jij om geeft, en dus ook waar je niet om geeft. Dat idee
omarmen werkt bevrijdend. Humoristisch en vol goede
grappen, maar bovenal ondersteund door wetenschappelijk
onderzoek.
Het raadsel van de pompoen / druk 2 R. Alexander McCall
Smith 2005 Ondanks het feit dat Mma Ramotswe in Botswana
een nieuwe zaak krijgt, blijft ze druk met de dagelijkse
beslommeringen rond haar privéleven.
Niels Holgersson's Wonderbare Reis Selma Lagerlöf
2021-12-02
Goede zeden voor mooie meisjes Alexander McCall Smith
2007
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Kom met mij Indigo Bloome 2013-03-29 Alexandra keert met
gemengde gevoelens terug naar haar alledaagse leven
nadat ze werd ontvoerd en de hoofdrol speelde in een
bijzonder en opwindend experiment. Ze is nu vrij, maar
haar gevoelens van opwinding maken plaats voor angst,
niet in de laatste plaats doordat haar minnaar Jeremy
Quinn nog wanhopig zoekt naar kennis die Alexandra
heeft... Ze moet zich verzoenen met beslissingen die ze
tijdens haar gevangenschap heeft genomen en accepteren
dat deze haar toekomst bepalen. Op zoek naar antwoorden
gaat ze op reis en leert ze over lang vergeten en
uiterst spannende rituelen. Zal Alexandra de ware
betekenis van vrijheid nog leren? En zal ze nu eindelijk
de rol omarmen die ze is voorbestemd te spelen? Kom met
mij is het vervolg op Speel met mij en Voel met mij.
Voor de lezers van Negentig dagen Genevieve en Vijftig
tinten grijs.
Het geluk van blauwe schoenen Alexander McCall Smith
2009
Herinnering aan Babylon David Malouf 1994 Een groep
Schotse kolonisten, die zich in de 19e eeuw in Australië
heeft gevestigd, neemt een blanke jongeman op die sinds
zijn schipbreuk bij de aboriginals heeft gewoond.
De verschrikkelijke meneer Gom heeft een plan Andy
Stanton 2017-10-16 Meneer Gom is een enorme luiwammes
die niet van opruimen houdt. Zijn huis is een puinhoop
maar zijn tuin ziet er keurig uit. Tot hond John er een
bende van maakt. Meneer Gom wordt verschrikkelijk boos.
Vanaf ca. 8 jaar.
milieubeheerder Nadine Gordimer 2013-03-18 Mehring is
rijk. Hij beschikt over al de privileges en bezittingen
die blank Zuid-Afrika ter beschikking staan, maar
verliest stilaan de greep op zijn leven. Zijn vrouw,
zoon en minnares verlaten hem, zijn ploegbaas en
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werknemers worden hoe langer hoe ongevoeliger voor zijn
rentmeesterschap, en wanneer eerst droogte en dan een
overstroming zijn boerderij vernietigen, lijkt het land
zelf in opstand te komen. De onrust in Mehrings omgeving
is een metafoor voor de beroering die het hele land
treft. Alleen een aardverschuiving in zowel woorden als
daden kan verdere vernietiging voorkomen.
Overspoeld Gideon Samson 2014-09-11 De eindexamens zijn
voorbij en Pieter wil weg, de wereld zien. Via een
vrijwilligersorganisatie komt hij terecht op Sri Lanka,
waar hij Engelse les gaat geven op een school voor dove
en blinde kinderen. Het is een leerzame en mooie tijd,
en dat wordt alleen maar beter als hij rond kerst een
paar dagen naar zee gaat. Op het strand ontmoet Pieter
de Zweedse Elin en hij wordt verliefd op haar. Maar dan
wordt de kust van Sri Lanka getroffen door een enorme
vloedgolf, die alles wat op haar weg komt vernietigt.
Gideon Samson is bekend van onder andere Ziek en Zwarte
zwaan (allebei bekroond met een Zilveren Griffel).
Overspoeld schreef hij samen met Julius t Hart, die in
2004 vrijwilligerswerk deed op Sri Lanka toen dat eiland
getroffen werd door een tsunami.
De chemie van de liefde Abha Dawesar 2011-09-14 De
zestienjarige Anamika Sharma is een levenslustige en
leergierige scholiere in New Delhi met een fascinatie
voor exacte wetenschappen. Op school blinkt ze uit in
natuurkunde, maar thuis verbergt ze zich het liefst in
de garage van haar ouders om de Kamasutra te lezen. Na
het lezen van dit boek is niets meer hetzelfde voor
Anamika en kan zij haar seksuele nieuwsgierigheid niet
langer onderdrukken. Ze begint een relatie met een
oudere gescheiden vrouw, verleidt de nieuwe huisbediende
en verklaart haar liefde aan een klasgenootje dat door
alle jongens wordt begeerd. Tegelijkertijd worstelt ze
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met de moraal in haar land dat het juk van eeuwenoude
tradities nog niet van zich af heeft geschud.
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.
Salome en Een Florentijnsch Treurspel Oscar Wilde
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
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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.
De Artikelen des geloofs ... James Edward Talmage 1913
Een hond van Vlaanderen Ouida (pseud. van Marie-Louise
de La Ramée.) 1985 Nadat zijn grootvader is gestorven,
heeft Nello alleen zijn hond Patrasche nog. Terwijl
anderen hem in de steek laten, blijft Patrasche hem
trouw.
De Kalahari avondschool / druk 3 Alexander McCall Smith
2007
Othello, de Moor van Venetiën William Shakespeare 1857
De afstamming van den mensch, en de seksueele teeltkeus
Charles Darwin 1872
Michael Strogoff Jules Gabriel Verne 1880
De deal Elle Kennedy 2018-05-23 Al meer dan 25.000 keer
gelezen en geluisterd in Nederland en België! Dé
internationale sexy bestsellersensatie vol humor. Hannah
Wells heeft een enorme crush op Justin Kohl, de hunk van
het footballteam. Maar hoe kan ze ervoor zorgen dat hij
haar eindelijk ziet staan? Garrett Graham is de
populaire aanvoerder van het ijshockeyteam. Maar hij kan
ijshockey wel vergeten als hij niet snel zijn
filosofiegemiddelde verbetert met behulp van bijles. Hij
laat zijn oog vallen op de sarcastische brunette die als
enige van de klas een goed cijfer heeft gehaald voor het
tentamen dat hij over moet doen. Het enige probleem: zij
heeft helemaal geen zin om hem te helpen. Garrett is
echter niet voor één gat te vangen en bedenkt een sluw
plan: zij geeft hem bijles, en hij doet een tijdje alsof
hij haar vriendje is. Als Hannah namelijk een paar keer
als zijn date op feestjes wordt gezien, zal ze daarmee
ongetwijfeld de aandacht van Justin trekken. In een
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vlaag van verstandsverbijstering gaat Hannah akkoord met
de deal. Dat kan niet misgaan... toch? De deal is het
eerste deel in de Off Campus-serie van Elle Kennedy, die
zich afspeelt op de fictieve Briar University. Alle
delen zijn los van elkaar te lezen. Ook schreef ze een
serie van vier boeken getiteld Briar U.
De goede arts Damon Galgut 2011-03-24 Wanneer de net
afgestudeerde Zuid-Afrikaanse arts Laurence Waters zich
aanmeldt bij een afgelegen, verwaarloosde kliniek voor
de zwarte bevolking, is oudgediende Frank direct
achterdochtig. Laurence heeft alles wat Frank in de loop
der jaren heeft verloren. Terwijl de rest van het team
Laurence met wantrouwen en ontzag behandelt, groet er
toch een ongemakkelijke vriendschap tussen de twee
artsen. Ook in het naburige stadje is de sfeer
gespannen. De brigadegeneraal, een zelfbenoemde, lokale
dictator uit de dagen van het apartheidsregime, is
opnieuw in de omgeving gesignaleerd, en in Mama's café
arriveert een oude bekende die bij Frank pijnlijke
herinneringen naar boven brengt.
Publieke vijand nummer twee Anthony Horowitz 2002 Nick
Simpel raakt ongewild betrokken bij een roofoverval. Om
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te bewijzen dat hij onschuldig is, moet hij de echte
dader ontmaskeren. Maar hoe doe je dat als je zelf in de
gevangenis zit? Vanaf ca. 11 jaar.
Lieve dochter Elizabeth Little 2015-02-24 Janie heeft
alles aan haar moeder te danken. Haar looks. Haar geld.
Haar strafblad. De voormalige `It-Girl Janie Jenkins is
sluw, bloedmooi en ze komt net uit de gevangenis. Tien
jaar geleden, op het hoogtepunt van haar roem, werd ze
veroordeeld voor de moord op haar moeder. Als ze
vrijkomt na een vormfout, gaat ze incognito op zoek naar
de waarheid achter haar moeders laatste woorden, met
behulp van slechts een vage aanwijzing. Er is echter één
probleempje: ze weet niet of zijzelf de moordenaar is ze
is haar geheugen kwijt. Ze weet alleen dat ze een
bloedhekel had aan haar moeder. Maar heeft ze haar ook
vermoord? Ze belandt in een gehucht in South Dakota,
waar de kleurrijke dorpsbewoners er een vreemde
levensstijl op nahouden. Intussen zit de paparazzi,
overtuigd van haar schuld, haar op de hielen en moet ze
alles op alles zetten om undercover te blijven. Met
behulp van een oude foto, een verlaten huis en een
dagboek in geheimtaal probeert Janie de puzzelstukjes in
elkaar te passen. #lievedochter
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