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om te slagen in een gesegregeerde maatschappij die weigert hem als een menselijk wezen te zien. Het verhaal volgt de fysieke en
psychologische reis van de naamloze hoofdpersoon tegen de achtergrond van New York in de eerste helft van de twintigste eeuw. Ellison weet
als geen ander het brute naast het burleske en het komische naast het tragische te plaatsen in een roman die nu, 65 jaar na eerste
verschijning, relevanter en urgenter is dan ooit. Onzichtbare man wordt alom geprezen als een van de beste Engelstalige romans van de
twintigste eeuw. Onder anderen James Baldwin en Ta-Nehisi Coates lieten zich inspireren door de creatieve manier waarop Ellison een beeld
schetst van een jonge zwarte man in het Amerika van vóór de burgerrechtenbeweging. Het boek stond model voor de memoires van Barack
Obama.
Naar de vuurtoren / druk 1 V. Woolf
Over schoonheid Zadie Smith 2017-02-03 De Engelsman Howard Belsey is hoogleraar aan een Amerikaanse universiteit. Hij werkt al jaren aan
een boek over Rembrandt, dat hij waarschijnlijk nooit zal voltooien. Nadat Howard een desastreuze aﬀaire heeft gehad met een collega,
vertrekt zijn oudste zoon Jerome naar Engeland. Jerome verloochent zijn vader door te gaan werken voor diens aartsrivaal, de conservatieve
academicus Monty Kipps, die bovendien aanzienlijk succesvoller is dan Howard. De situatie wordt ondraaglijk wanneer zijn vrouw achter zijn
overspel komt en Jerome verliefd wordt op Kipps' mooie, maar wispelturige dochter. In Over schoonheid portretteert Zadie Smith op
overrompelende wijze het moderne familieleven, de botsing tussen het persoonlijke en het politieke, de problematiek van een multiculturele
maatschappij en de misvattingen die mensen over zichzelf en elkaar hebben. Zadie Smith is de auteur van Witte tanden en De
handtekeningenman. Ze werd in 1975 geboren in Londen en woont daar nog steeds. Over schoonheid won de Orange Prize for Fiction 2006 en
werd genomineerd voor de Man Booker Prize 2005. 'Zadie Smith was dertig toen ze Over schoonheid schreef. Ik verheug me op haar boeken
van de komende dertig jaar. (...) Vergelijk haar met Balzac en Fontane en Dostojevski of (...) met Swift, Cervantes en Kleist. Heb de moed om
toe te geven dat het krankzinnige toeval wil dat uw tijdgenote Zadie Smith van hun kaliber is en dat zij u de rest van uw leven zal laten
genieten.' hugo brandt corstius, nrc handelsblad 'Een van de belangrijkste schrijvers van de nieuwe Britse generatie.' de volkskrant 'Sommige
mensen zijn gewoon geboren met zo veel talent.' hp/de tijd 'Het nieuwe boek van Zadie Smith bevestigt haar reputatie als een voortreﬀelijke
auteur die even vitaal en intelligent schrijft over de werking van de geest als over die van het hart.' the observer
De Condottiere Georges Perec 2014-12-17 Het romandebuut van Georges Perec, De Condottiere, begint als een misdaadverhaal waarin
schilderijenvervalser Gaspard Winckler zijn opdrachtgever Anatole Madera vermoordt. Via een zelf gegraven gang vlucht hij vervolgens uit het
atelier, waar hij tevergeefs heeft geprobeerd een schilderij van Antonello da Messina te evenaren. Terloops krijgen we te horen over het
trieste verleden van Winckler, zijn scholing als vervalser, zijn onderwerping aan het misdaadsyndicaat dat hem emplooi geeft en zijn tamelijk
schimmige liefdesaﬀaires met twee vrouwen. Wanneer hij zich later verschanst bij zijn vriend Streten nemen de gesprekken met hem,
cirkelend rond het misdrijf dat hij heeft gepleegd, bij vlagen de vorm aan van een verhoor.
Roman van Moriaen Jan te Winkel 1878
Voorbij het geheugen Maria Stepanova 2019-02-28 Wanneer Maria Stepanova op zoek gaat naar de geschiedenis van haar joods-Russische
familie stuit ze op dokters, architecten, bibliothecarissen, accountants en ingenieurs die voorbestemd waren om slachtoﬀer te worden van
vervolging en onderdrukking. Gek genoeg overleefde iedereen de verschrikkingen van de twintigste eeuw. Stepanova's voorouders waren stuk
voor stuk onopvallende ﬁguren die in een roerige tijd probeerden een onspectaculair leven te leiden. De zoektocht naar haar
familiegeschiedenis zet Stepanova aan het denken. Wie of wat getuigt van mensen en dingen die verdwijnen? Zijn herinneringen aan het
verleden eigenlijk wel te bewaren? Hoe slaan de grote gebeurtenissen van de twintigste eeuw neer in het geheugen van mensen van nu? Op
welke manier moet Stepanova zichzelf verhouden tot de voorbije levens die ze bestudeert? Met Geheugen geheugen schreef dichteres Maria
Stepanova een uniek boek dat doet denken aan het werk van uiteenlopende auteurs als Nabokov, Sebald en Sontag, maar dat vooral spreekt
met een uitzonderlijke eigen stem.
De onbekende reiziger Diana Wynne Jones
Zwarte huid, blanke maskers Frantz Fanon 1971 Psychologische en historische bespiegelingen over de identiteit van de bewoners in de
door Westerse mogendheden gekoloniseerde gebieden.
Getto in het centrum van de wereld Gordon Mathews 2012-09-13 De geglobaliseerde wereld in één gebouw Bordelen, internetcafés,winkels
met goederen van dubieuze herkomst, halal eettentjes, een pornozaak, geldwisselkantoortjes, een islamitische boekhandel. In het hart van
het toeristendistrict van Hongkong staat een vervallen gebouw van zeventien verdiepingen.Het wordt bevolkt door een bont gezelschap van
kleine handelaren, arbeiders, asielzoekers, verslaafden en backpackers.Het is misschien wel de meest geglobaliseerde plek ter wereld.Het
complex, dat in schril contrast staat met de glimmende hoofdkantoren van de internationale bedrijven, laat heel concreet zien wat
globalisering betekent in het leven van gewone mensen. In de openhartige en boeiende (levens)verhalen legt de auteur de ingewikkelde
relaties bloot tussen de bewoners van Chungking Mansions en het internationale verkeer van goederen, geld en ideeën. Getto in het centrum
van de wereld is het even informatieve als onderhoudende verhaal van het leven van mensen in de lagere regionen van het internationale
kapitalisme. Gordon Mathews is hoogleraar antropologie aan The Chinese University of Hong Kong. Hij schreef diverse boeken over
globalisering en Azië.
Een man die slaapt Georges Perec 2018-12-04 In Een man die slaapt trekt Georges Perec de lezer mee in een bewustzijn dat verkeert in het
grensgebied tussen waken en slapen. Een glashelder geschreven romanexperiment over onverschilligheid, afwezigheid en leegte, over
depersonalisatie en over wat er gebeurt in het hoofd van een man wiens leven verschrompelt tot een ijle droom van stilstand en verveling.
Frede en de Kerstman Leen Lefebre 2017-06-02 In een dorp hier ver vandaan wonen een boer en boerin. De zomeroogst is dit jaar mislukt en
de winter staat reeds voor de deur. Hoe moeten ze alle monden voeden? Het idee ontspruit om hout te halen in het woud. Ze kunnen het
drogen, verkopen en met de opbrengst eten kopen.Frede beseft dat zijn ouders hun uiterste best doen, doch is dit voldoende om de meest
barre periode van het jaar te doorstaan? Samen met zijn broers Rhune en Folke wil hij hulp halen bij de Kerstman, maar daarvoor moeten ze
eerst door het woud trekken waar de Elfenkoning heerst.
Eens Christens reize naar de eeuwigheid John Bunyan 1863
De crash van 1929 John Kenneth Galbraith 2011-09-21 De crash van 1929 is nog altijd het meest lezenswaardige boek over het grootste
ﬁnanciële debacle waarmee de wereld ooit is geconfronteerd: de beurskrach van 1929. De beroemde econoom John Kenneth Galbraith
beschrijft, met een grote helderheid, de gekte en waanzin die kenmerkend was voor de ﬁnanciële wereld in de Verenigde Staten in die tijd.
Zijn boek getuigt niet alleen van een grote economische kennis, maar ook van een diep inzicht in de mens...

Leaves of grass Walt Whitman 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 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.
Kritiek van de zuivere rede Immanuel Kant 2004 Het hoofdwerk van de Duitse ﬁlosoof (1724-1804).
Het rampzalige verhaal van jou en mij Jess Rothenberg 2012-10-16 Sterven aan een gebroken hart is nog maar het begin. Welkom in de
eeuwigheid! Als Brie wordt gedumpt door Jacob betekent dat het einde van haar wereld. Letterlijk. Alleen is Brie nog niet klaar om onder de
zoden te liggen en ze blijft als geest op aarde. Nu ze D&W is (Dood en Weg), komt Brie erachter dat liefde veel ingewikkelder is dan ze ooit
had gedacht. In Half Moon Bay begint haar familie uit elkaar te vallen. Haar beste vriendin verbergt een geheim over Jacob en de waarheid
achter zijn verraad. En dan is er Patrick, Brie's mysterieuze nieuwe gids en collega-Verloren Ziel die misschien wel de sleutel tot haar eeuwige
geluk in handen heeft.
Over groei en vorm D'Arcy Wentworth Thompson 2019 Het boek Over groei en vorm is een van de meesterstukken uit de twintigste eeuwse
wetenschappelijke literatuur.
De landschappen van Vlaanderen en Zuidelijk Nederland: een landschapsecologische studie H. Gysels 1993
De mythe van Sisyphus Albert Camus 2019
Leven aan de onderkant Theodore Dalrymple 2012-09-20 Een vernieuwende en confronterende visie op het systeem dat de onderklasse
instandhoudt. Leven aan de onderkant is het relaas van een psychiater over het leven in de onderklasse en een felle aanklacht tegen de
mentaliteit die mensen daarin gevangen houdt. Dalrymple werkt in een gevangenis en een ziekenhuis in een grote achterstandswijk. Hij
baseert zijn analyse op de duizenden gesprekken die hij voerde met daders en slachtoﬀers van roof, drugsmisbruik, mishandeling en andere
vormen van geweld. Het resultaat is een indringend portret van een wereld waarin relaties vluchtig en gewelddadig zijn, waarin vaders
afwezig zijn, waarin zelfbeheersing en eigen verantwoordelijkheid niet of nauwelijks een rol spelen. Volgens Dalrymple wordt de onderklasse
vooral instandgehouden door het waarderelativisme waarvan de westerse wereld sinds de jaren zestig van de twintigste eeuw is doortrokken.
Dat komt vooral tot uiting in het goedpraten van criminaliteit door die voor te stellen als een onontkoombaar gevolg van armoede of
discriminatie, maar ook in het verdacht maken van prestatiedrang in het onderwijs. Aan de onderkant van de samenleving heeft dit geleid tot
een slachtoﬀercultuur, die verhindert dat mensen hun lot in eigen handen nemen, met alle kwalijke gevolgen van dien.
Rechtvaardiger dan God A. van de Beek 1992 Exegese van passages uit het bijbelboek Job die betrekking hebben op het probleem van het
lijden, door de Leidse hoogleraar theologie.
De rijke jongen F. Scott Fitzgerald 2013-02-07 Naast beroemde romans als The Great Gatsby liet de Amerikaanse schrijver F. Scott Fitzgerald
maar liefst 179 verhalen na. Schrijver Ernest van der Kwast dook in dit omvangrijke oeuvre en selecteerde Fitzgeralds meest romantische
verhalen, waaronder `De rijke jongen, `Terug naar Babylon en `Winterdromen, het oerverhaal van The Great Gatsby. De vertellingen
knisperen alsof ze gisteren geschreven zijn. Fitzgeralds personages beleven de Amerikaanse droom, ervaren de desastreuze gevolgen van
succes en kiezen voor onbereikbare liefdes. Voor wie (nader) wil kennismaken met F. Scott Fitzgeralds werk biedt deze bundel een staalkaart
van zijn meesterschap. De Amerikaanse schrijver Francis Scott Key Fitzgerald (1896-1940) behoort tot de grote Amerikaanse schrijvers van de
twintigste eeuw. Voor zijn romans en verhalen putte hij rijkelijk uit zijn eigen, roerige leven.
Intangible C. A. Gray 2013-11-24 Peter Stewart grew up on a unique version of the Arthurian legends taught him by his father, a harebrained
quantum physicist who asserts that anything is possible. But Peter disbelieves anything which cannot be scientiﬁcally explained, despite a
nagging sense that there is more to the world than meets the eye. Lily Portman is an orphan with a secret: she can see creatures that are
invisible to everyone else. These creatures control every human being she has ever met to varying degrees... until she meets Peter and his
father. When a mysterious stranger stages an accident which nearly costs Peter and Lily their lives, suddenly Lily learns that she is not crazy
after all, and Peter discovers the truth of his father's stories... including the existence of Arthur's ancient nemesis, one who calls himself the
Shadow Lord, and a prophecy with implications so profound that it will alter not only the course of their lives, but potentially the fate of the
world.
De woorden en de dingen Michel Foucault 1973
Motivatie en persoonlijkheid Abraham Harold Maslow 1981 Standaardwerk waarin de Amerikaanse psycholoog, aanhanger van de
zogenaamde humanistische psychologie, zijn theorie ontwikkelt van de fundamentele behoeften, die ten grondslag ligt aan zijn ideeën over de
mens op weg naar zelfverwerkelijking.
Teder is de nacht Francis Scott Fitzgerald 2014-06-17 Waren de roaring twenties het toneel van De grote Gatsby, in deze roman uit 1934
richt Fitzgerald zijn blik op het decennium daarna. De gevierde psychiater Dick Diver en zijn steenrijke echtgenote Nicole hebben een
indrukwekkende villa in Zuid-Frankrijk. Hun huis staat gastvrij open voor een aantal illustere landgenoten. Een van hen is de ﬁlmster
Rosemary Hoyt, die al spoedig verliefd wordt op Dick. Aanvankelijk ziet zij niet welk eﬀect dit heeft op de relatie van de Divers, maar als Dick
de liefde gaat beantwoorden begint het huwelijk te wankelen en nadert gestaag de ondergang voor Dick en Nicole Diver. F. Scott Fitzgerald
schetste in deze roman niet alleen het verloop van zijn eigen huwelijk, hij geeft ook een goed beeld van het morele en psychologische verval
in de jaren dertig. Teder is de nacht wordt beschouwd als zijn beste werk.
Filosoﬁe van het landschap Ton Lemaire 2007 Cultuurﬁlosoﬁsche beschouwingen over de verhouding van de mens tot zijn omgeving.
Het Gele Behang Charlotte Perkins Gilman 2016-04-24 'Het gele behang' (1892) van Charlotte Perkins Gilman is het beklemmende verhaal
van een geesteszieke vrouw. Het is een klassiek verhaal binnen de feministische en gothic literatuur, waarin horror en romantiek
gecombineerd worden.In 'Het gele behang' stelt Gilman het gebrek aan zeggenschap van vrouwen over hun eigen leven en de weerslag
hiervan op hun geestelijk en fysiek welbevinden, in de 19e eeuwse Amerikaanse maatschappij, aan de kaak.Het verhaal vertoont veel
raakvlak met Charlotte Perkins Gilman's eigen leven. Na de geboorte van haar dochter onderging ze een postnatale depressie. Ze werd
behandeld door, de in het verhaal genoemde arts, Weir Mitchell. Hij schreef haar een rustkuur voor: "een zo huiselijk mogelijk leven, zonder
potlood, pen en penseel."
Onzichtbare man Ralph Ellison 2017-01-10 Onzichtbare man is het verhaal van een jonge, hoogopgeleide zwarte man, die geen kans krijgt
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Wat is verlichting? Immanuel Kant 1992 Twee artikelen uit 1784 en 1786 van de Duitse ﬁlosoof (1724-1804) over de mogelijkheid zich met
behulp van het denken uit onmondigheid en illusie te bevrijden.
Robo sapiens Faith D'Aluisio 2002
Zoon van het Noorden Tim Severin 2013-07-05 Eerste deel in nieuwe reeks historische avonturenthrillers 'Deze fantastische avonturenthriller
zit boordevol actie, intrige en spanning!' - Booklist Zoon van het Noorden staat boordevol prachtige beschrijvingen, tot leven gebrachte
Vikingsagas en fascinerende en unieke karakters en geeft daarmee de historische avonturenroman een nieuwe dimensie. 999, het laatste jaar
van het eerste millennium, is het jaar van de geboorte van Thorgils Leifsson, zoon van Leif de Gelukkige en Thorgunna, een mysterieuze Ierse
edelvrouw die gezegend is met helderziendheid. Thorgils, op jonge leeftijd is gescheiden van zijn ouders, wordt in IJsland en Groenland
grootgebracht door verschillende mentoren die hem de oude gebruiken en gewoontes bijbrengen, en hem waarschuwen voor de invasie van
de `Witte Christus in het land van de `Oude Goden. Als hij nog een kind is, komt hij in Vinland terecht, de meest afgelegen buitenpost in het
Westen, waar hij getuige is van een brute afslachting, die wordt geleid door zijn boosaardige tante, en waarbij een complete Vikingnederzetting uitgeroeid wordt. In IJsland raakt hij in een bloederige vete tussen rivaliserende families verwikkeld en in Ierland wordt hij tot
krijgsgevangene gemaakt en verkocht als slaaf. Thorgils, die een zwervend bestaan leidt, heeft dankzij zijn kwikzilverachtige sluwheid het
vermogen om zich aan elke denkbare situatie aan te passen. Hij is een aanbidder van de god Odin, en de turbulente gebeurtenissen in zijn
leven brengen hem op het slagveld, waar hij ternauwernood aan de dood ontsnapt, levensbedreigend ziek wordt en schipbreuk lijdt

Deze kant van het paradijs Francis Scott Fitzgerald 1971
Kritiek van de zwarte rede / druk 1 Achille Mbembe 2015-10-23
Strategisch merkenmanagement Kevin Lane Keller 2010 Studieboek op hbo-niveau.
Natuurdagboek Nescio 2021 Dagboek met natuurimpressies van de Nederlandse schrijver (1882-1961).
Filosoﬁsche onderzoekingen Ludwig Josef Johann Wittgenstein 2006 Lezingen, colleges en gesprekken van de Oostenrijkse ﬁlosoof
(1889-1951) over esthetica, ethiek en geloof.
Geschiedenis van de waanzin in de zeventiende en achttiende eeuw Michel Foucault 1975 Structuralistische visie op het ontstaan van het
begrip waanzin.
Between State and Market Ira W. Lieberman 1997-01-01 IFC Discussion Paper No. 32. Over the years, demand for education at all levels in
Kenya has greatly outpaced supply, a gap that has been reduced by private schools catering to the needs of a wide range of socioeconomic
groups. This gap will widen further unless the private sectors role is expanded, but private educational institutions face a number of serious
constraints, primarily stemming from lack of adequate ﬁnance and, in many cases, limited management skills. This paper reviews the market
and its constraints and focuses on conditions under which private ﬁnancial institutions and the International Finance Corporation might play a
useful role in the sector. Annexes include 1996 operating costs of Kenya's academic, technical, and vocational schools.
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