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Letterkunde, taalkunde, geschiedenis, theologie, filosofie: ze behoren alle tot de
geesteswetenschappen. Hebben deze vakgebieden in al hun verscheidenheid
iets gemeen wat ze onderscheidt van bijvoorbeeld natuurkunde of economie? De
indeling van de wetenschappen in natuur-, geestes- en
maatschappijwetenschappen lijkt vanzelfsprekend, maar is van recente datum en
allerminst onomstreden. Dit boek beschrijft de invloedrijkste visies op
wetenschappelijke kennis vanaf Aristoteles en Galilei tot aan Karl Popper en
Thomas Kuhn, en de kennisidealen en stijlen van argumenteren die ze
verwoorden. Vervolgens spitst het zich toe op de hedendaagse filosofische en
methodologische visies op aard en culturele taak van de geesteswetenschappen,
zoals logisch empirisme, hermeneutiek, kritische theorie, (post-) structuralisme
en postkolonialisme. Wat dit boek - nog steeds - uniek maakt is de systematische
aandacht voor de methodologische vragen en filosofische achtergronden van de
geesteswetenschappen. Bestaande handboeken richten zich doorgaans op de
natuurwetenschappen en in mindere mate de maatschappijwetenschappen,
terwijl wij juist het ontstaan van dat idee dat de natuurwetenschappen de 'echte'
wetenschappen zouden historisch traceren en filosofisch ter discussie stellen.
This book, Teaching Learners with Visual Impairment, focuses on holistic support
to learners with visual impairment in and beyond the classroom and school
context. Special attention is given to classroom practice, learning support,
curriculum differentiation and assessment practices, to mention but a few areas
of focus covered in the book. In this manner, this book makes a significant
contribution to the existing body of knowledge on the implementation of inclusive
education policy with learners affected by visual impairment.
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
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
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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 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".
Teaching Learners with Visual ImpairmentAOSIS
Dr. Jekyll wil zijn 'goede' persoonlijkheid scheiden van zijn 'slechte'. daarvoor drinkt hij
een zelfgemaakt drankje. Kan dit goed aflopen? Vanaf ca. 15 jaar. In lettertype
Dyslexie.
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?
Een zeeman zegt de zee vaarwel omwille van een jonge weduwe, hetgeen de
bewondering van haar zoon doet veranderen in felle haat.
'Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht' van Mark Haddon is het
hartveroverende, inmiddels klassieke verhaal om te lezen en te herlezen. Christopher,
de detective in deze ongewone detectiveroman, is een vijftienjarige jongen met een
vorm van autisme. Hij weet veel van wiskunde en weinig van mensen. Hij houdt van
lijstjes, patronen en de waarheid. Hij houdt niet van de kleuren geel en bruin. Hij is in
zijn eentje nooit verder geweest dan het einde van de straat, maar wanneer de hond
van de buurvrouw vermoord blijkt te zijn, begint hij aan een reis die zijn hele wereld op
z’n kop zet.
De Giraffe, de Peli en Ik is een fantastisch kinderboek van bestsellerauteur Roald Dahl,
met prachtige tekeningen van bekroond illustrator Quentin Blake. In een oude,
vervallen snoepwinkel ontdekt Billy een wel heel bijzonder trio: een pelikaan, een
giraffe en een bruine aap. Aap zingt voor iedereen in de buurt: ‘Wij staan met elkaar,
dag en nacht voor u klaar. De Giraffe, de Peli en Ik.’ De dieren hebben een ladderloos
glazenwassersbedrijf. Als ze samen met Billy een heel bijzondere opdracht krijgen,
blijkt dat de vrienden nog véél meer kunnen dan alleen ramen lappen. ‘Roald Dahl blijft
onverminderd populair.’ – de Volkskrant
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