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Op haar typerende manier - door middel van een virtuoze
synthese van memoires, kritiek en journalistiek - verkent
Leslie Jamison in Laat het schreeuwen, laat het branden de
oceanische dieptes van het verlangen en de naschokken van
obsessie. In veertien essays bespreekt Jamison onderwerpen
als 52 Blue ('de eenzaamste walvis ter wereld'), de
huiveringwekkende herinneringen van kinderen aan een vorig
leven, de toegewijde inwoners van de virtuele wereld Second
Life, het spooklandschap van de Sri Lankaanse burgeroorlog
en een museum gewijd aan de relikwieën van verbroken
relaties. En Jamison spaart ook zichzelf niet: als een van de
meest bepalende stemmen van haar generatie bevraagt ze
ook haar eigen leven in essays over trouwen in Las Vegas,
het worden van een stiefmoeder en de geboorte van een
kind. In Laat het schreeuwen, laat het branden toont Jamison
een ongekende emotionele en intellectuele openheid, precies
de kwaliteit die haar onderzoekende en indringende stem zo
onmogelijk te weerstaan maakt.
Er is meestal maar een klein zetje nodig om de bal aan het
rollen te krijgen. Wie het beslissende moment herkent, heeft
een recept voor succes in handen. Hoe wordt een onbekende
debutant een bestsellerauteur? Waarom is een
televisieprogramma als Sesamstraat zo goed om kinderen te
leren lezen? Malcolm Gladwell onderzoekt waarom grote
veranderingen vaak zo plotseling beginnen. Ideeën, gedrag,
meningen en producten verspreiden zich als ziektes. Zoals
één zieke een griepepidemie kan starten, zo kan één
graffitimaker de criminaliteit doen toenemen of één tevreden
klant de lege tafels in een restaurant vullen. Het beslissende
moment leest als een avonturenverhaal vol aanstekelijk
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enthousiasme over de macht van nieuwe ideeën. Het is een
kaart voor verandering, met een hoopvolle boodschap: één
creatieve persoon kan de wereld veranderen.
In de bestseller Ik ben o.k. Jij bent o.k. laat psychiater
Thomas Harris zien hoe de mens werkelijk vrij kan worden en
op volwassen wijze met zijn kinderen en zijn medemensen
kan omgaan. Harris maakt begrijpelijk waarom wij handelen
zoals we doen, waarom wij altijd op een bepaalde wijze
reageren en wat nu eigenlijk de basis is van ons gedrag.
Daarbij geeft Harris praktische aanwijzingen voor problemen
in huwelijk, relatie en opvoeding, voor de groei naar
volwassenheid en voor een creatief bestaan, voor
vraagstukken op religieus terrein en voor conflicten in de
samenleving. In een uitvoerig hoofdstuk laat hij zien wanneer
iemand die in psychische moeilijkheden verkeert,
behandeling nodig heeft. â Een snelle kuur naar
volwassenheid is dit boek niet. Ook al komt het soms zo op
ons af. Het geeft vooral voorlichting, het maakt
gecompliceerde psychische problemen meer grijpbaar door
eenvoudige taal. Ik zou het zonder twijfel aan mensen in
grote verwardheid â en aan alle personen in hun omgeving â
willen geven. Opdat alles voor hen overzichtelijker wordt en
ze het lange en vaak pijnlijke werk kunnen beginnen, dat
voert tot de ervaring: Ik ben o.k. en jij bent o.k. en we kunnen
elkaar als volwassen mensen benaderen.â â Jan Foudraine
in zijn voorwoord
James Corey The Expanse 1 - Leviathan Ontwaakt De
mensheid heeft de planeten gekoloniseerd. Van interstellaire
reizen durft men slechts te dromen, maar het zonnestelsel
vormt inmiddels een dicht netwerk van koloniën. Spanningen
zijn er in overvloed en de mineraalrijke asteroïden gaan
gebukt onder het gezag van machthebbers van de
corporaties op Aarde en Mars. Hun lange arm reikt tot diep in
de Gordel, zelfs tot ver daarbuiten... In de immense wildernis
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van het heelal stuit het ijsmijnschip van kapitein Jim Holden
ondertussen op een op drift geraakt ruimteschip. Aan boord
ontdekt hij een geheim dat kan leiden tot het uitbreken van
een alomvattende oorlog in het universum. Als Holden
vervolgens lijkt te worden aangevallen door een schip van de
Marsiaanse marine beseft hij dat er niets anders op zit dan
het motief van de aanval te achterhalen om een
interplanetaire oorlog te voorkomen. Maar hij ontdekt meer,
véél meer zelfs... Een interstellair complot dat het
voortbestaan van de complete mensheidbedreigt! 'James
Corey schrijft met de energie van de drieste debutant en de
finesse van de doorgewinterde professional. Dit is sf van het
type waar ik sinds mijn vroegste jeugd diep van onder de
indruk ben.' George R.R. Martin
Een paar jaar na de laatste wereldoorlog krijgt een
medewerker van de Verenigde Naties de opdracht om de
geschiedenis van die oorlog, World War Z, op schrift te
stellen. Hij spreekt slachtoffers uit tientallen landen, die hem
vertellen over de verschrikkingen die ze hebben
meegemaakt. Het verhaal begint in China, als een jongetje
een geheimzinnige infectie oploopt en verandert in een
zombie. Het is het begin van een gruwelijke pandemie die
zich door illegale orgaanhandel razendsnel verspreidt over de
hele wereld. World War Z is meer dan een postapocalyptsche thriller van formaat: het laat zich lezen als een
vlijmscherp commentaar op falende politici, corrupte bedrijven
en bekrompen fundamentalisten.
A guide to programs currently available on video in the areas
of movies/entertainment, general interest/education,
sports/recreation, fine arts, health/science, business/industry,
children/juvenile, how-to/instruction.
Deze waarheden is de briljante weerslag van de bewogen
geschiedenis van de Verenigde Staten. In fonkelend proza
beschrijft Jill Lepore de worsteling van Amerika met haar
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eigen historie en met de fundamentele waarheden waarop zij
als natie is gebouwd: gelijkheid van alle mensen,
soevereiniteit, en het recht op leven, vrijheid en het streven
naar geluk. Dit boek voorziet die worsteling van historische
context. Een erudiete, messcherpe analyse van de
Amerikaanse politiek, het recht, de journalistiek, de
technologie, de erfenis van de slavernij, de blijvende
ongelijkheid. Bekende en onbekende Amerikanen bevolken
het relaas: presidenten en schurken, rijken en armoedzaaiers,
wetenschappers en kunstenaars – en dragen bij aan
Lepore’s meeslepende verhaal.
Je lichaamstaal verraadt je gevoelens Waarom staan mannen
in de 'kapotte-rits'-houding? Waarom moet je nooit je armen
over elkaar slaan? Waarom laat een vrouw als ze flirt haar kin
op haar handen rusten? Waarom stappen we liever niet in
een volle lift? Hoe komt het dat voeten de waarheid vertellen?
Je lichaamstaal verraadt je gevoelens. Je bent je er niet van
bewust, maar je lichaam laat precies zien wat er in je omgaat.
Barbara en Allan Pease hebben een trainingsinstituut,
gespecialiseerd in communicatie. Samen schreven ze
Waarom mannen niet luisteren en vrouwen niet kunnen
kaartlezen, wat een internationale bestseller werd.
Uit Florence gevlucht wegens een pestepidemie besluiten
tien jongelieden elkaar als afleiding honderd verhalen te
vertellen, waar een groot aantal menselijke typen in
voorkomen.
Dissertation Abstracts InternationalThe sciences and
engineering. BAdvances in Open Domain Question
AnsweringSpringer Science & Business Media
WAT BLIJFT ER OVER ALS DE BESCHAVING TEN ONDER
GAAT? EN HOEVER ZOU JE GAAN OM DIT TE
BESCHERMEN? Op een winterse avond in Toronto sterft de
beroemde acteur Arthur Leander op het toneel terwijl hij de
rol van zijn leven speelt. Diezelfde avond strijkt een dodelijk
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griepvirus neer op het Noord-Amerikaanse continent. De
wereld zal nooit meer hetzelfde zijn. Twintig jaar later trekt
Kirsten, een actrice van het Reizende Symfonieorkest, langs
de nieuwe nederzettingen rondom de Grote Meren om
Shakespeare op te voeren voor de overlevenden van de
ondergang. En dan wordt haar hoopvolle nieuwe wereld
wederom bedreigd.
'The Secret' van Rhonda Byrne verscheen in 2006. Miljoenen
mensen over de hele wereld lazen het boek of bekeken de
film. In april 2007 verscheen de Nederlandse vertaling van
het boek. De rest is geschiedenis. Inmiddels zijn er bijna
400.000 Nederlandse exemplaren van het boek verkocht. De
tiende jubileumeditie van het boek dat het leven van velen
ingrijpend heeft veranderd, nu met een gouden randje en een
nieuw voor- en nawoord van de Rhonda Byrne. The Secret
helpt je bereiken wat je zelf voor onmogelijk houdt: geluk,
succes, gezondheid, geld, relaties. Wat is The Secret? Wat is
het geheim van The Secret? Wat kan het betekenen voor
jou? 'The Secret' gaat in op de kracht van de Law of
Attraction (Wet van de Aantrekking). Technieken die hiervoor
gebruikt worden zijn het zetten van een intentie of de
visualisatie van een droom. The Secret openbaart alle
facetten van het geheim, dat het leven transformeerde van
iedereen die er ooit mee in aanraking kwam... Plato,
Beethoven, Shakespeare, Einstein. Leer het geheim kennen,
bereik het onmogelijke... ‘Ik ben opgevoed volgens de
denkwijzen van ‘The Secret’'. En het werkt, dat merk ik bij
alles wat ik doe. - Fajah Lourens, bestsellerauteur van
'Killerbody dieet'. ‘Het boek heeft een veel interessantere
impact op m’n leven gehad dan geld verdienen. Ik leef
relaxter, geniet meer van het moment, ik leef m’n leven echt.
– Catherine Keyl
Diepgaande studie van de Franse socioloog (1858-1917)
`Als Indiana Jones econoom zou zijn, zou hij Steven Levitt
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heten. Freakonomics leest als een detective. Wall Street
Journal Wat is gevaarlijker: een pistool of een zwembad? Wat
hebben sumoworstelaars en schoolmeesters gemeen? En
waarom wonen drugsdealers bij hun moeder? Het zijn vragen
die je niet gauw van een econoom zou verwachten. Maar
Steven Levitt is geen typische econoom. In Freakonomics
onderzoekt hij met co-auteur Stephen Dubner de verborgen
kant van de dingen om ons heen. De geheimen van de Klu
Klux Klan, bijvoorbeeld. Of de waarheid over
vastgoedmakelaars. En, stelt hij, heeft het dalen van de
misdaadcijfers in plaats van met een goed draaiende
economie niet eigenlijk alles te maken met de legalisering van
abortus? Freakonomics is het leukste en verhelderendste
boek over economie dat je je kunt voorstellen. Een mix van
essentiële feiten en een meeslepende vertelling, die onze blik
op de moderne wereld voorgoed verandert en verscherpt.
`Een fascinerend en belangrijk boek, leesbaar, compact en
barstensvol informatie over de wereld om ons heen. Wie dit
boek over de raadsels van het alledaagse leven heeft
gelezen moet wel concluderen: economie is belangrijk,
interessant en erg leuk. de Volkskrant `Levitt stelt ongewone
vragen en geeft provocatieve antwoorden. Slim, precies en
tot in detail. New York Times
Brené Brown beschrijft in De moed van imperfectie hoe
moed, compassie en verbondenheid een belangrijke plek in
je leven kunnen krijgen. Op basis van haar jarenlange studie
kwam ze tot tien stellingen over een `bezield leven : leven
vanuit het gevoel dat je de moeite waard bent. Op haar eigen,
eerlijke, warme en grappige manier moedigt ze de lezer aan
om perfectionisme te laten varen, stress als leefstijl los te
laten, te vertrouwen op intuïtie en creativiteit de ruimte te
geven. Dit boek gaat over de levenslange reis van `Wat
zullen anderen wel niet denken? naar `Ik ben goed genoeg .
`Brené Brown pakt moedig alle duistere emoties aan die de
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weg naar een voller leven belemmeren. Lees dit boek en
wordt aangestoken door haar moed. Daniel H. Pink 'Mijn
nieuwe Super Soulmate. Oprah Winfrey
In the battle against bioterrorism, one of the greatest
challenges is finding the ideal balance between complacency
and overreaction. The goal is to be so well prepared that we
can prevent catastrophic outcomes in the event of a
bioterrorist attack, while strengthening our ability to prevent
and treat naturally-occurring infectious diseases. Bioterrorism:
A Guide for Hospital Preparedness provides critical guidelines
for health providers on effectively preparing for bioterrorism.
The book presents information on all aspects of dealing with
bioterrorism including the likeliest biological agents to be
used, means of determining that an attack is taking place,
diagnosis and management of specific diseases, and
mechanisms of reporting to public health authorities. The text
reviews cooperative planning for private practitioners,
methods for protecting hospital and office staff and other
patients in the event of an attack, approaches to handling the
psychological effects of terrorism, special considerations
concerning the care of children, and strategies for answering
questions posed by the public and the media. It also includes
data from national and regional exercises in assessing
preparedness, with suggestions for implementing lessons
learned from these exercises. With bioterrorism on the fine
line between risk and reality, it is essential for health care
providers to be properly equipped for every situation. This
comprehensive guide features solid strategies for establishing
and maintaining an attainable level of preparation in the everpresent risk of bioterrorism.

Internationale bestseller over de impact van technologie
op ons leven: Google Glasses, zelfrijdende auto's,
computers die het menselijk brein vervangen... De
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digitalisering heeft ons leven drastisch veranderd, en we
staan nog maar aan het begin van deze revolutie. 'Vanaf
nu wordt de verandering pas echt duizelingwekkend',
aldus Erik Brynjolfsson en Andrew McAfee, beiden
verbonden aan het prestigieuze MIT. 'En het is
aanpassen of verliezen.' Miljoenen mensen dreigen hun
baan te verliezen, precaire machtsevenwichten
verschuiven en de sociale ongelijkheid groeit. Dit tweede
tijdperk der machines kan echter ook zorgen voor meer
welvaart. Maar dan moeten we nu de juiste keuzes
maken.
De opkomst van vreemde nieuwe ziekten is een
schrikwekkend probleem dat alleen maar erger lijkt te
worden. Dankzij de luchtvaart dreigt iets als SARS of de
Mexicaanse griep gauw uit te lopen op een wereldwijde
pandemie. Ziekten als vogelgriep, ebola, hiv, en in ons
eigen land Q-koorts, hebben één ding gemeen: ze zijn
afkomstig van in het wild levende dieren en worden op
mensen overgebracht via een proces dat spillover wordt
genoemd: ‘soortoverschrijdende overdracht’. Maar bij
veel ziekten blijft de bron zo onvindbaar – en dus
onbeheersbaar. In Van dier naar mens neemt David
Quammen de lezer mee op een adembenemende
speurtocht naar de verwekkers van deze ziekten. Hij
doet verslag van avontuurlijke onderzoeken in het veld –
vleermuizen vangen in China, gorilla’s op de voet
volgen in Congo – met de voornaamste deskundigen op
het gebied van infectieziekten. En hij beantwoordt de
vraag: wat zou de volgende grote ziekte kunnen zijn?
Reviews movies that are available on DVD or tape. Each
entry includes title, alternate title, one-to four-bone rating,
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year released, MPAA rating, brief review, length, format,
country of origin, cast, technical personnel, awards and
made-for-television/cable/video designations.
Kritische kanttekeningen bij de huidige medische
wetenschap.
Empathie het vermogen om de emoties van anderen te
kunnen meevoelen en de situatie van anderen te
begrijpen is een zeer oude verworvenheid die zich
volgens Frans de Waal in ons lichaam én in onze geest
heeft genesteld, en waardoor we als soort hebben
kunnen overleven. Sociaal, onbaatzuchtig gedrag, dat
ook bij andere dieren dan de mens voorkomt, is volgens
hem minstens net zo belangrijk als het recht van de
sterkste. Na deze constatering gaat De Waal nog een
stap verder en plaatst zijn onderzoek in een
maatschappelijk kader. Als empathie zo belangrijk is
voor de menselijke soort, moet de politiek daar dan niet
meer op inspelen? De Waal schetst hoe onze soort
omgaat met armoede en stelt dat ook het bedrijfsleven
sociale verantwoordelijkheid zou moeten nemen zodat
we een samenleving bouwen met een hogere graad van
solidariteit. Frans de Waal gidst ons door de nieuwste
inzichten op het gebied van psychologie,
neurowetenschappen en gedragsbiologie in zijn
kenmerkende, zeer toegankelijke stijl, ondersteund door
eigen observaties van mensen en primaten. Frans de
Waal (1948) is hoogleraar psychologie aan de Emory
University in Atlanta en directeur van Living Links, dat
deel uitmaakt van het Yerkes National Primate Research
Center van de Universiteit van Emory. Hij staat in de top
100 van meest invloedrijke mensen van het tijdschrift
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TIME. Van hem verschenen eerder bij Uitgeverij Contact
Van nature goed, Chimpanseepolitiek, De aap en de
sushimeester, De aap in ons en De aap en de filosoof.
Wat verbindt ons met al diegenen die in de voorbije
eeuw geleefd hebben? Is het niet hun menselijkheid, hun
blindheid soms, meer nog dan hun grote en kleine
heldendom? Geert Mak schreef een biografie van het
Nederland van de twintigste eeuw in de vorm van een
familiegeschiedenis. Aan de hand van interviews, oude
krantenberichten en vele honderden bewaard gebleven
brieven vertelt hij over het landelijke Nederland aan het
begin van de eeuw, over de opkomst van de katholieke,
protestantse en rode zuilen, over de crisis en het antisemitisme in de jaren dertig, de andere wereld van 'ons
Indië', de oorlog in Europa en Azië, de mentaliteit van de
wederopbouw, de dromerijen van de jaren zestig, de
zakelijkheid daarna. Het is een geschiedenis door de
achterdeur, verteld vanuit de keuken van een doorsnee
Nederlandse familie, die van Geert Mak zelf. Hoe ging
men om met ziekte, seks en dood in 1910? Wat bezielde
die merkwaardige emancipatiebeweging van de
gereformeerde mannenbroeders? Hoe dachten de
Nederlanders in hun tijd over grote historische
gebeurtenissen als de Eerste Wereldoorlog, de
machtsgreep van Hitler, de Duitse bezetting, de
politionele acties? En hoe ging het daarna verder, met
de rock-'n-roll, de televisie, de neergang van de zuilen,
de auto, het geld?
A historical chronicle of Victorian London's worst cholera
outbreak traces the day-by-day efforts of Dr. John Snow,
who put his own life on the line in his efforts to prove his
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previously dismissed contagion theory about how the
epidemic was spreading. Reprint.
'Geen tijd was van nature waanzinniger dan deze tijd,'
schreef de negentiende-eeuwse Franse historicus
Michelet over de veertiende eeuw, het herfsttij der
Middeleeuwen. Het einde der tijden lijkt nabij: viermaal
wordt het werelddeel getroffen door de Zwarte Dood. De
koningen van Engeland en Frankrijk bestrijden elkaar in
een wrede en langdurige strijd, de Honderdjarige Oorlog,
en roversbenden terroriseren de boerenbevolking. De
veertiende eeuw is ook een periode van vitaliteit en
culturele bloei, waarin de adel zijn heldendaden in
ridderromans laat optekenen, de hoofse liefde in velerlei
toonaarden wordt bezongen en waarin schrijvers als
Boccaccio, Petrarca en Chaucer de grondslag leggen
voor een grote literaire traditie. Met het leven van de
Franse ridder Enguerrand VII van Coucy als
concentratiepunt voert Tuchman de lezer door dit
kleurrijke tijdperk en houdt zij onze tijd vanuit de verte
een spiegel voor.
Het is nazomer en heet in het Noorse Bergen, heter dan
ooit. Opeens verschijnt er een enorme ster aan de
hemel. Niemand weet waar hij vandaan komt. En het
duurt niet lang voor zich nog meer ongebruikelijke
verschijnselen beginnen voor te doen. De morgenster is
een roman over het onbevattelijke, over het grote drama
gezien door de beperkte lens van het kleine leven. Maar
bovenal is het een roman over wat er gebeurt als de
duistere krachten in de wereld worden losgelaten. ‘Een
duivels goede roman. Knausgårds comeback als
romanschrijver biedt een uiterst onderhoudende en
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fascinerende leeservaring.’ – Politiken
In zijn bestseller 'De vergissing van Descartes' zet
Antonio Damasio zich af tegen Descartes’ opvatting dat
lichaam en geest twee verschillende, van elkaar
gescheiden aspecten van de mens zouden zijn. Lichaam
en geest zijn juist onlosmakelijk verbonden. Damasio put
uit zijn ervaringen met patiënten met hersenschade om
te laten zien welke rol de emoties spelen bij de vorming
van ons wereldbeeld. Een herdruk ter gelegenheid van
Antonio Damasio's nieuwe boek, 'De vreemde orde der
dingen', waarin hij laat zien hoe emotie en gevoel
bepalend zijn voor de menselijke cultuur.
This new Springer volume provides a comprehensive
and detailed look at current approaches to automated
question answering. The level of presentation is suitable
for newcomers to the field as well as for professionals
wishing to study this area and/or to build practical QA
systems. The book can serve as a "how-to" handbook for
IT practitioners and system developers. It can also be
used to teach graduate courses in Computer Science,
Information Science and related disciplines.
‘Het glazen hotel’ van Emily St. John Mandel, een
troostrijk en revolutionair roman aldus ‘the Atlantic’,
verschijnt nu, na het prijswinnende ‘Station Elf’ uit
2014. Er wordt een doodsbedreiging gegrift in de glazen
muur van een vijfsterrenhotel op een eiland voor de kust
van British Columbia. In Amerika stort een gigantisch
ponzifraudesysteem in, met verstrekkende gevolgen
voor ontelbare mensen. Jaren later verdwijnt een vrouw
op mysterieuze wijze van het dek van een vrachtschip.
Terwijl deze ogenschijnlijk verschillende gebeurtenissen
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ingenieus met elkaar verweven worden, beweegt ‘Het
glazen hotel’f zich moeiteloos tussen het schip, de
wolkenkrabbers van Manhattan en de wildernis van
Vancouver Island. Tegelijkertijd schetst Emily St. John
Mandel een adembenemend beeld van hebzucht en
schuld, liefde en wanen.
In de romans van Nobelprijswinnaar Albert Camus wordt
het absurde van de twintigste-eeuwse samenleving
afgezet tegen een persoonlijke moraal van vriendschap
en menselijkheid. Een of meer personages worden
steevast door de loop van gebeurtenissen, nooit uit
eigen vrije wil, schuldig aan een misdaad. De kuststad
Oran is in de greep van de pest. De slachtoffers sterven
een snelle en vreselijke dood, en als gevolg van de
quarantaine worden de andere inwoners geplaagd door
gevoelens van angst en claustrofobie. Elke persoon
reageert verschillend op de dodelijke ziekte: sommigen
leggen zich neer bij hun lot, anderen zoeken schuld en
wraak. En een paar, onder wie de antiheld dokter Rieux,
proberen kost wat kost de terreur te weerstaan. De pest
is een meeslepende vertelling over moed en
vastberadenheid en de broosheid van het menselijk
bestaan.
Bruiloften en dates zijn goed materiaal. Dat weet
Hollywood en dat wist Shakespeare ook, toen hij de
komedie 'Een Midzomernachtsdroom' schreef. Het
verhaal speelt zich af in Athene, waar Hertog Theseus
zijn bruiloftsplannen doorneemt met de
amazonekoningin Hippolyta. Alsof ze hun handen niet al
vol hebben aan hun eigen bruiloft komt Egeus binnen
met de kwestie van zijn dochter Hermia, die hij wilt laten
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trouwen met de adelaar Demetrius. Maar Hermia wil
alleen met haar geliefde Lysander trouwen. Theseus
besluit dat Hermia mag kiezen: trouwen met Demetrius,
intreden in het klooster, of de doodstraf. Hermia besluit
met Lysander het bos in te vluchten waar de wet van
Athene niet geldt. Maar in dat diepe stille bos zijn er ook
relatieproblemen: hier is het de plaaggeest Puk die
vertelt dat er problemen zijn tussen elfenkoning Oberon
en elfenkoningin Titania. Oberon is jaloers en maakt
ruzie met Titania. Hij wil wraak nemen met een magisch
sap, dat in de verkeerde handen eindigt. Dit brengt een
kettingreactie van amoureuze verwikkelingen met zich
mee voor zowel de mensen als voor de elfen en alsof dat
nog niet genoeg was, krijgen we ook nog het
bruiloftsvermaak te zien van zes bouwvakkers die een
theaterstuk moeten opvoeren voor Theseus en
Hippolyta‘s bruiloft. De komedie is opgebouwd uit vele
lagen en is een klassieker geworden, omdat het stuk niet
alleen de eeuwig hinderlijke liefde op een geestige
manier behandeld, maar ook speelt met de relatie tussen
werkelijkheid en illusie. Het stuk is ontelbare keren
verfilmd, o.a. in 1935 door Max Reinhardt en William
Dieterle, in 1968 door Peter Hall en in 1982 door Woody
Allen. William Shakespeare (1564-1616) wordt gezien
als een van 's werelds belangrijkste auteurs. Als
dramaturg schreef hij tragedies, historische
toneelstukken en komedies die 400 jaar later nog steeds
worden opgevoerd. Daarnaast schreef hij gedichten,
zogenaamde sonnetten. Enkele van zijn meest
beroemde en vaakst gespeelde toneelstukken zijn
"Hamlet", "Macbeth", "Othello" en "Romeo en Julia". In
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de kern van zijn weren plaatst Shakespeare de
algemene vraag: wat is een mens? Wat maakt een
menselijk wezen tot een mens? Een van de antwoorden
daarop wordt gegeven in de komedie "Een
Midzomernachtsdroom".
Brené Brown heeft de afgelopen twintig jaar onderzoek
gedaan naar de emoties en ervaringen die betekenis
geven aan ons leven, en werkte de afgelopen zeven jaar
nauw samen met leiders en cultuurveranderaars over de
hele wereld. Ze ontdekte dat allerlei bedrijfstakken, van
kleine start-ups tot Fortune 50-bedrijven, met dezelfde
vraag worstelen: ‘Hoe ontwikkelen we moediger leiders
en hoe verankeren we moed en durf in onze
bedrijfscultuur?’ In dit nieuwe boek combineert Brené
haar onderzoeksresultaten met persoonlijke verhalen en
voorbeelden om deze vraag te beantwoorden. Durf te
leiden gaat over echt leiderschap: vanuit het hart en vol
moed.
Toen luchtvaartheld Charles A. Lindbergh bij de
verkiezingen van 1940 Franklin Roosevelt verpletterde,
sloeg in elke joods familie in Amerika de angst toe.
Lindbergh verweet de joden publiekelijk dat ze uit
eigenbelang aanstuurden op een zinloze oorlog met naziDuitsland. Wat daarna gebeurde in Amerika vormt de
historische achtergrond voor Het complot tegen Amerika,
de confronterende roman waarin Philip Roth vertelt hoe
zijn eigen familie overleefde tijdens de periodeLindbergh.

Beschrijving van de anti-apartheidsactiviteiten die in
Zuid-Afrika onder de naam Operatie Vula tussen
1986 en 1991 werden uitgevoerd.
Page 15/18

Download File PDF Contagion Video Assignment
Answers
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.
Wat is populisme? biedt een overtuigende analyse
van wat er nu eigenlijk aan de hand is en is een
must read voor eenieder die de oorzaken en het
succes van dit snelgroeiende fenomeen wil
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begrijpen. Populisten als Donald Trump, Marine Le
Pen en Geert Wilders drukken steeds duidelijker hun
stempel op de mondiale politiek. Het fenomeen
verspreidt zich razendsnel over heel Europa en de
rest van de wereld. Maar wat ís populisme eigenlijk
precies? In dit essay geeft Jan-Werner Müller
antwoord op deze zeer actuele en dringende vraag.
Brengt populisme regering en volk nader tot elkaar
of is het een bedreiging voor de democratie? Wat is
het verschil tussen links en rechts populisme? Uit
wie bestaat ‘het volk’ eigenlijk en wie kan namens
dat volk spreken? Aan de hand van deze en andere
prangende vragen zet Jan-Werner Müller in zijn
baanbrekende boek een heldere theorie over het
populisme uiteen. Ook stelt hij met behulp van
concrete strategieën voor hoe we het best met dit
oprukkende verschijnsel om kunnen gaan en de
claims van populisten kunnen weerleggen. Een ware
eyeopener. ‘Populisme en rechtsstaat gaan
moeizaam samen. Müller gaat een stap verder: ook
de democratie blijft niet onaangetast.’ Bastiaan
Rijpkema, auteur van Weerbare democratie ‘Dit is
een mooi essay over populisme waarin alles wat er
over gezegd kan worden, gezegd wordt.’ Meindert
Fennema, biograaf van Geert Wilders ‘Hoe
populisme tot verlies aan pluraliteit leidt, wordt
glashelder beschreven [door] Jan-Werner Müller.’
Marli Huijer in Filosofie Magazine
Marcus, alias w1n5t0n, is slim, snel en wired met het
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netwerk. Het kost hem geen moeite de
bewakingssystemen van zijn middelbare school te
omzeilen. Zijn wereld wordt echter op zijn kop gezet
als hij en zijn vrienden te maken krijgen met de
naschokken van een grote terreuraanslag. Ze zijn op
het verkeerde moment op de verkeerde plek, en
worden gearresteerd, opgesloten en meedogenloos
ondervraagd door Homeland Security. Wanneer hij
eindelijk vrijkomt, ontdekt Marcus dat zijn stad een
politiestaat is geworden, waar elke burger wordt
behandeld als een potentiële terrorist. Niemand
gelooft wat hem en zijn vrienden is overkomen, en
dus heeft hij maar een uitweg: zelf Homeland
Security aanpakken. Cory Doctorow (1971) is coeditor van Boing Boing een van de populairste blogs
ter wereld. Hij won diverse prijzen, waaronder de
Nebula en de Campbell Award en wordt gezien als
een Young Global Leader van het web.
Describes and rates more than twenty thousand
videos, and provides indexes by theme, awards,
actors, actresses, and directors.
Showcases strategies for successfully embedding
librarians and library services across higher
education. Chapters feature case studies and
reports on projects from a wide variety of colleges
and universities. --from publisher description.
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