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bouwstenen, met terugwerkende kracht en op geheel eigen
wijze, hun volle betekenis.
Het Grijze schrift Josep Pla 1993 Dagboekpassages met
o.a. reisimpressies en literaire portretten van de
Catalaanse schrijver (1897-1981) geschreven tussen
1918-1920.
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.
Verhandeling over de verbetering van het verstand
Benedictus de Spinoza 1986 Kennistheoretisch tractaat;
het eerste wijsgerige geschrift van de Nederlandse
filosoof (1632-1677).
Het leven van de geest Hannah Arendt 2021 De drie delen
van het hoofdwerk van Hannah Arendt nu eindelijk in één
boek.
Vrouwen en macht Mary Beard 2018-06-12 Met wrange humor
begeeft Mary Beard, de beroemdste classicus van het
Verenigd Koninkrijk, zich in de genderdiscussie. Ze
toont ons hoe in de geschiedenis machtige vrouwen
behandeld zijn. Haar voorbeelden komen uit de klassieke
oudheid en het hier en nu, en ze leggen de culturele
pijlers onder een eeuwigdurende misogynie bloot. Ze
bespreekt de stem van vrouwen in het maatschappelijk
debat en bevraagt onze aannames omtrent de manier waarop
vrouwen met macht omgaan. En hoe komt het dat zo weinig
machtige vrouwen aan een mannelijk rolmodel weten te
ontsnappen? Naar aanleiding van haar persoonlijke
online-ervaringen op het gebied van seksisme en agressie
vraagt Mary Beard zich af: als vrouwen niet zichtbaar
zijn binnen onze machtsstructuren, is het dan niet de
macht die we moeten omvormen?
Gesprekken met Picasso Brassaï (pseud. van Gyula Hálasz)
1988 Chronologisch verslag van de gesprekken die de
fotograaf Brassaï met -en over- Picasso voerde in de
periode 1943-1947 en 1960-1962.
Briefwisseling / druk 29 Benedictus de Spinoza
2016-01-15
Gevangene van de Pasja Victoria Holt 2021-05-19 Hoe

Opmerkingen over de kleuren Ludwig Wittgenstein 1989
Nagelaten stellingen van de Oostenrijks-Engelse
(taal)filosoof (1889-1951).
Er is geen held voor nodig H. Norman Schwarzkopf 1992
Autobiografische beschrijving van het leven en de
militaire loopbaan van generaal H. Norman Schwarzkopf,
een loopbaan die werd afgesloten als opperbevelhebber
van de geallieerde strijdkrachten in de Golfoorlog tegen
Irak (1990-'91).
Inleiding in de metafysica Martin Heidegger 1997 Studie
van de Duitse filosoof (1889-1976) over een nieuwe weg
om tot 'zijnsverstaan' te komen, aanknopend bij de
vroegste westerse filosofie.
Bibliotheca reformatoria neerlandica Fredrik Pipjer 1911
Bibliotheca reformatoria neerlandica: deel. Het offer
des Heeren (de oudste verzameling doopsgezinde
martelaarsbrieven en offerliederen) bewerkt door dr. S.
Cramer Samuel Cramer 1904
Hitler, de Duitsers en de Holocaust Ian Kershaw
2012-10-24 Hitler, de Duitsers en de Holocaust is het
indrukwekkende resultaat van jarenlang historisch
onderzoek naar nazi-Duitsland door een van de meest
vooraanstaande historici. In dit boek staan de
belangrijkste en invloedrijkste aspecten van Kershaws
werk over de Holocaust voor het eerst bij elkaar.
Nauwgezet en vanuit verschillende invalshoeken schrijft
Kershaw over zijn drie belangrijkste onderzoeksthema’s:
Hitler en de Endlösung, de opvattingen van de Duitse
bevolking over de positie van de Joden in naziDuitsland, en de Holocaust in de geschiedschrijving. Hij
sluit af met een deel gewijd aan de uniciteit van het
nazisme. Kershaw, een van de eersten die de sociale
geschiedenis van het Duitse Rijk bestudeerde, besteedde
zijn hele loopbaan aan onderzoek naar de oorzaken en
maatschappelijke gevolgen van de nazipolitiek. Zijn werk
heeft veel licht geworpen op de vraag of de houding van
de Duitse bevolking de nazipolitiek beïnvloedde. ‘[...]
Ian Kershaw toont opnieuw zijn vermogen de geschiedenis
van nazi Duitsland en in het bijzonder Hitlers beleid
ten aanzien van de Joden te analyseren. Dit moet je
gelezen hebben.’ Saul Friedländer, auteur van NaziDuitsland en de Joden en winnaar van de Pulitzerprijs
voor non-fictie 2008 ‘[...] Kershaw brengt een
onderbouwd en tot eenheid gevormde mening die met
helderheid en precisie wordt overgebracht.’ the literary
review
De schimmen Cesar Aira 2013-04-08 Buenos Aires, de
laatste dag van het jaar. De toekomstige bewoners van
een flatgebouw in aanbouw komen een kijkje nemen terwijl
de bouwvakkers nog volop aan het werk zijn. In de
conciërgewoning heeft de nachtwaker met zijn gezin al
zijn intrek genomen. Het bouwstof heeft echter ook een
aantal ongewone bewoners van de wolkenkrabber zichtbaar
gemaakt: grote, knappe schimmen die door het gebouw
zweven. Pattri, de dochter van de conciërge, is het
meest gefascineerd door hen, en de waarschuwingen van
haar moeder slaat ze in de wind. Hoe ver zal Pattri zich
laten meeslepen en hoe gevaarlijk is dat voor haar? Het
meesterlijke verteltalent van César Aira voert ons mee
naar een andere wereld. Pas als de lezer De schimmen uit
heeft, valt alles op zijn plaats en krijgen alle
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belandde de zeventienjarige Rosetta, een zorgeloos
meisje uit Engeland, als schipbreukeling voor de
westkust van Afrika? Samen met haar ouders komt ze in
een vreselijke storm terecht wanneer ze een wereldreis
maken. Ze overleeft het met twee andere passagiers, de
mysterieuze Simon en de aantrekkelijke Lucas, maar ze
worden vervolgens schaamteloos verkocht door piraten.
Moederziel alleen belandt Rosetta in een harem in
Constantinopel, maar door haar overweldigende kracht
weet ze te ontsnappen en terug te keren naar Engeland.
Maar weet Rosetta zich ooit te bevrijden van de
obsessieve drang om Simons verleden te ontrafelen?
Victoria Holt was een van de pseudoniemen van de
populaire Engelse auteur Eleanor Hibbert (1906 - 1993).
Ze wist als geen ander de geschiedenis onder de aandacht
te brengen in haar boeken door het te combineren met
haar rijke fantasie en romantiek. Hibbert beschikte over
een breed talent en schreef boeken in verschillende
genres onder diverse pseudoniemen, variërend van oude
fictieve familieverhalen tot thrillers. Als Victoria
Holt schreef Hibbert voornamelijk gotische romans die
gaan over romantiek met een tintje mysterie. Hibbert
heeft in haar leven meer dan 200 boeken geschreven die
in 20 talen zijn verschenen en wereldwijd meer dan 100
miljoen keer verkocht zijn.
Over geweld / druk 2 Hannah Arendt 2012-12 Filosofische
beschouwing over de mechanismen van het gebruik van
politiek en maatschappelijk geweld, door de Amerikaanse
politicologe (1906-1975).
Buiten bewustzijn Jorge Semprún 1991 Autobiografisch
getint relaas van een Spanjaard die zijn geheugenverlies
probeert te overwinnen met herinneringen aan de Tweede
Wereldoorlog.
Stalingrad Antony Beevor 2010-07-28 Stalingrad: de
wreedste veldslag van de Tweede Wereldoorlog, de
titanenstrijd tussen Stalin en Hitler, die zes donkere
maanden duurde en een keerpunt in de geschiedenis zou
betekenen. Van een weelderige stad aan de oevers van de
Wolga veranderde Stalingrad in een inferno, waarin
honderdduizend mensen zouden verschroeien in het vuur
van bombardementen of bevriezen in de meedogenloze
Russische winter. In Stalingrad doet Antony Beevor niet
alleen verslag van een oorlogsstrategie, maar laat hij
vooral de persoonlijke stemmen klinken van Russische en
Duitse soldaten en van gewone mannen, vrouwen en
kinderen in hun uiterste krachtmeting met oorlog, honger
en kou.'
Mevrouw Dalloway Virginia Woolf 2013-12-28 Op een mooie
zomerochtend gaat Clarissa Dalloway de deur uit om
bloemen te kopen. Ze is bezig met de laatste
voorbereidingen voor het feest dat ze die avond gaat
geven. Terwijl ze door Londen loopt overdenkt ze haar
leven. Ze herinnert zich de tijd dat ze even oud was als
haar dochter, en haar relatie met Peter Walsh. Elders in
London wordt Septimus Smith, zwaar getraumatiseerd
teruggekeerd uit de Eerste Wereldoorlog, geplaagd door
hallucinaties. Hun levens kruisen elkaar op verrassende
wijze. Virginia Woolf (1882-1941) werd bekend door
modernistische meesterwerken als Mrs Dalloway (1925), To
the Lighthouse (1927) en Orlando (1928). Haar thematiek
en haar vloeiende stijl, die prachtig tot uiting komt in
vele monologues intérieurs, zijn van blijvende invloed
geweest op de wereldliteratuur. Boukje Verheij vertaalde
eerder onder veel meer Kim van Rudyard Kipling,
Schateiland van Robert Louis Stevenson en werken van Tom
Holland.
Iconologische studies Erwin Panofsky 1984
De Führerstaat Norbert Frei 1995 Centraal staat de
interne geschiedenis van het Derde Rijk zoals die in die
tijd werd ervaren door de Duitsers zelf.
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
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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 economische toestand der vrouw Charlotte Perkins
Gilman 2022-02-08 "De economische toestand der vrouw"
van Charlotte Perkins Gilman (vertaald door Aletta H.
Jacobs). Gepubliceerd door Good Press. Good Press
publiceert een ruim aanbod aan titels in alle genres.
Van bekende klassiekers & literaire fictie en non-fictie
tot vergeten−of nog niet-ontdekte pronkstukken−van de
wereldliteratuur, wij publiceren boeken die u beslist
moet lezen. Iedere Good Press editie is zorgvuldig
aangepast en geformatteerd om de leesbaarheid voor alle
e-lezers en apparaten te verbeteren. Ons doel is om ebooks te maken die gebruiksvriendelijk en toegankelijk
voor iedereen zijn in een digitaal formaat van een
hoogwaardige kwaliteit.
De operatieve chirurgie Johann Friedrich Dieffenbach
1846
Octavius Marcus Minucius Felix 1994 Filosofische dialoog
van de vroegchristelijke Latijnse schrijver (2e eeuw).
Onderworpen Michel Houellebecq 2015-05-12 Een professor
aan de Sorbonne, groot kenner van het oeuvre van JorisKarl Huysmans, ziet zijn land in 2022 aan de vooravond
van de presidentsverkiezingen steeds verder polariseren:
een burgeroorlog lijkt onvermijdelijk. De traditionele
partijen zijn uitgespeeld, de strijd gaat tussen het
Front National en de Fraternité musulmane
(Moslimbroederschap). Op de valreep doet een van de
leiders een politiekemeesterzet. Na de kalme triomf van
De kaart en het gebied, waarmee hij de Prix Goncourt
won, is Michel Houellebecq helemaal terug als Frankrijks
grootste provocateur. Ook zijn bekende thema’s keren
terug: liefde, seks, eenzaamheid... Maar voor het eerst
eindigt hij met een verrassend majeurakkoord. *In alle
opzichten een onvervalste Houellebecq. [...] Niemand is
in staat zo’n geniepig, tegendraads, ergerlijk,
schokkend en tegelijk gevoelig, poëtisch én grappig boek
te schrijven. – Dirk Leyman op www.cobra.be *Michel
Houellebecq komt terug met een politieke roman over een
islamitisch geworden Frankrijk aan het einde van de
tweede regeerperiode van François Hollande. Explosief. –
Livres Hebdo *Een tamme Houellebecq, zonder
islamkritiek? Laat me niet lachen. [...] Voorbij de
oppervlakte is het boek schokkender en vileiner dan
islamkritiek. – Christiaan Weijts in De Groene
Amsterdammer
Bloedfraude John Carreyrou 2018-10-10 ‘Wat wil jij later
worden?’ Zonder te aarzelen antwoordde de zevenjarige
Elizabeth Holmes: ‘Miljardair.’ ‘Waarom geen president?’
‘De president zal mij ten huwelijk vragen omdat ik
straks miljarden verdien.’ Op haar negentiende richtte
Elizabeth de meest veelbelovende start-up van Silicon
Valley op: Theranos. Haar revolutionaire idee was een
nieuwe, snelle manier van bloedtesten, die de medische
wereld op zijn kop zou zetten. Al in het eerste jaar
haalde Holmes het ongekende bedrag van 45 miljoen dollar
op en haar portret prijkte op alle businesskranten en 2/3
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bladen. Extraordinary, werd het genoemd. Maar haar
bedrijf bleek gebaseerd op leugens en vervalste
testresultaten, en Holmes voerde een schrikbewind om
haar moedwillige fraude te verhullen. De meermaals
bekroonde Wall Street Journal-journalist John Carreyrou
ontmaskerde Holmes en zijn onthullingen brachten haar
ten val. Zijn diepgravende journalistieke onderzoek is
de basis voor dit adembenemende en shockerende boek over
een evil woman en de waanzin van het snelle geld.
Eichmann in Jeruzalem Hannah Arendt 2016-01-18 In 1960
werd de voormalige nazileider Adolf Eichmann in
Argentinië, waar hij sinds het einde van de Tweede
Wereldoorlog een anoniem bestaan had geleid, gekidnapt
en naar Israël gesmokkeld. Daar stond hij in 1961
terecht voor ‘misdaden tegen de menselijkheid’. In
opdracht van het tijdschrift The New Yorker woonde
Hannah Arendt het Eichmannproces in Jeruzalem bij. Haar
toonaangevende en omstreden reportage biedt inzicht in
zowel het dagelijks verloop van het proces als in de
grote onderwerpen die erachter schuilgingen: het wezen
van de gerechtigheid, de houding van het joodse
leiderschap onder het naziregime, en het meest omstreden
onderwerp van alle: het wezen van het kwaad.
De Spaanse burgeroorlog / druk 1 Hugh Thomas 2006
Geschiedenis van de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939) met
veel aandacht voor de sociale, politieke, militaire en
economische aspecten van dit conflict.
Beoordeel dit - TED 10 Kidd Chip 2016-09-16
Theologisch-politieke verhandeling 2010
De grote pistolen en revolvers encyclopedie A. E.
Hartink 2002
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Heinrich Himmler Peter Longerich 2009
Nederlandsch archief voor kerkgeschiedenis 1889
International trade and sustainable development Jaap W.
Arntzen 1992 Visies van partijen die betrokken zijn in
de discussie omtrent handel en milieu: GATT, private
sector, ontwikkelingslanden, regering en nietgovernementele organisaties.
Chileense nocturne Roberto Bolaño 2009 Een conservatieve
Chileense priester en literair criticus wordt in een
schijnbaar dodelijk koortsdelirium gekweld door
pijnlijke herinneringen en merkwaardige hallucinaties.
Het Stephen King 2013-08-16 Stephen King, It (Het) Een
achtentwintig jaar oude belofte brengt zeven volwassenen
terug naar Derry, Maine. Hier streden ze als tieners
tegen een nachtmerrie zonder einde, een duister kwaad
zonder naam dat het voorzien had op jonge kinderen.
Omdat ze niet zeker wisten of ze het monster definitief
hadden verjaagd, beloofden ze terug te keren als het
monster weer van zich liet horen. Nu er opnieuw kinderen
worden ontvoerd en vermoord in Derry is het tijd voor de
zeven om terug te keren naar hun geboortestad om de
demon die loert vanuit het riool eens en voor altijd uit
te schakelen...
Bijdrage tot de kritiek op de politieke economie Karl
Marx 1979 Bundeling van twee voorstudies voor "Het
Kapitaal"
Geschiedenis van de westerse filosofie Bertrand Russell
1948 Inleidend overzicht tot en met de 19e eeuw.
De natuur van de dingen Titus Lucretius Carus 2008
Leerdicht uit de eerste eeuw voor Christus, waarin de
Romeinse dichter een materialistisch wereldbeeld
uitdraagt.
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