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Oplevingen van het
denken Martha Nussbaum
2011-01-27 Oplevingen

van het denken' is het
magnum opus van Martha
Nussbaum. Dit
meesterstuk is gewijd
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aan de emoties. Nussbaum
laat zien hoe door de
eeuwen heen gedacht en
geschreven is over de
emoties, niet alleen in
de filosofie, maar ook
in de literatuur en
andere kunsten: zij
ontleent diepe inzichten
aan Dante, Joyce en
Proust, schrijft over de
emotionele betekenis van
muziek en film, en
brengt ook persoonlijke
ervaringen - met name de
dood van haar moeder in
stelling.
De metamorfose van de
wereld Ulrich Beck
2018-02-12 De bekende
socioloog Ulrich Beck
brengt met De
metamorfose van de
wereld een nieuw
perspectief op (klimaat)verandering. Onze
steedse complexere
wereld verandert niet
meer zomaar, er doen
zich metamorfosen voor,
radicale vormen van
transformatie. Ze
dwingen ons om ons
denken te veranderen en

niet te blijven hangen
in oplossingsgericht
denken. Verleggen we
onze focus naar de goede
kanten van het slechte,
dan kunnen we de
kosmopolitische houding
ontwikkelen die nodig is
om belangrijke
uitdagingen als
klimaatverandering en
digitalisering aan te
gaan.
Bekentenissen van Zeno /
druk 15 I. Svevo
2016-01-01 Op verzoek
van zijn psychiater
maakt een oudere man een
verslag van zijn strijd
tegen slechte gewoontes
als roken.
Grensgebieden van het
recht Martha Nussbaum
2011-06-07 Theorieën
over recht en
rechtvaardigheid zijn
altijd abstract. Toch
worden ze bedacht om
oplossingen te zoeken
voor heel concrete,
dagelijkse problemen. In
Grensgebieden van het
recht stelt Martha
Nussbaum deze paradox
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aan de orde. Aan de hand
van drie urgente
problemen de positie van
mensen met een handicap,
van immigranten en van
dieren waarvoor tot nu
toe niet alleen in
theorie, maar ook in de
dagelijkse praktijk geen
goede oplossingen
gevonden zijn, gaat zij
op zoek naar concrete
denkbeelden over sociale
rechtvaardigheid. Deze
ideeën kunnen ons leiden
naar een verantwoorde
omgang met deze
problemen.
The game Alessandro
Baricco 2019-05-16 De
digitale revolutie heeft
onze manier van denken
en leven voorgoed
veranderd, op een manier
die vergelijkbaar is met
eerdere, cruciale
transformaties in onze
geschiedenis, zoals de
verlichting, de
romantiek en de
renaissance. Maar lopen
we niet het risico om
onze menselijkheid te
verliezen in dit

digitale tijdperk? Waar
en wanneer begon het
digitale tijdperk en
waarheen leidt het ons?
Als een archeoloog
onderzoekt de Italiaanse
meesterverteller
Alessandro Baricco de
mijlpalen van deze
revolutie - van de
internetpioniers tot de
uitvinder van de iPhone
- in zijn kenmerkende
toegankelijke en
anekdotische stijl. Hij
probeert antwoorden te
vinden op deze vragen
zonder angst te zaaien
en zonder een
waardeoordeel te vellen.
Het resultaat is een
scherpzinnig, bevlogen
en uiteindelijk hoopvol
boek over onze toekomst.
Nadja André Robert
Breton 1973
Surrealistische roman
waarin op nonconformistische wijze
het leven van de
schrijver en zijn
vriendenkring wordt
vastgelegd.
De onzichtbare steden
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Italo Calvino 2019-04-25
In 'De onzichtbare
steden' brengt Marco
Polo verslag uit van
zijn reizen aan zijn
gastheer, de machtige
Kublai Kan, keizer der
Tataren. Langzaamaan
beseft de keizer echter
dat hem fictieve
plaatsen worden
beschreven, die alle
verwijzen naar Marco
Polo’s eigen stad
Venetië. De ‘werkelijke’
ervaringen van de
ontdekkingsreiziger en
de interpretatie van de
keizer worden verweven
in een bloemrijke
beschrijving van
onzichtbare droomsteden.
Brieven aan Lucilius
Lucius Annaeus Seneca
(Philosophus) 1980
Brieven over onderwerpen
uit de stoïsche ethica
van de Romeinse wijsgeer
(5 voor Chr. - 65 na
Chr.) aan een vriend.
Niet voor de winst
Martha C. Nussbaum
2011-06-23 In het
onderwijs heeft zich in

de laatste decennia een
stille crisis
voorgedaan. Lang werd
onderwijs gezien als de
plek waar leerlingen
kritisch leren denken en
gevormd worden tot
ontwikkelde en
begripvolle burgers.
Maar sinds we
economische groei boven
alles plaatsen, is ook
het onderwijs erop
gericht economisch
nuttige en productieve
leerlingen af te
leveren.
De leeglopers Giovanni
Verga 2009-10-31
`Plotseling was het zo
donker geworden dat je
geen hand voor ogen meer
zag. Alleen de golven
die vlak langs de
Voorzienigheid joegen,
lichtten op alsof ze
ogen hadden en de boot
wilden opslokken.
Niemand durfde nog een
woord te zeggen, midden
op die zee die ziedde
tot zover het oog
reikte. `Als je het mij
vraagt, zei Ntoni
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opeens, `gaat vanavond
onze hele vangst naar de
duvel. `Hou je mond! zei
zijn grootvader, en zijn
stem in de duisternis
deed zijn kleinzoons op
hun bankje ineenkrimpen.
Je hoorde de wind gieren
in het zeil van de
Voorzienigheid en de
schoten jankten als
gitaarsnaren. Ineens
begon de wind te fluiten
als de stoomtrein die
boven Trezza uit het gat
in de berg tevoorschijn
komt, en toen kwam er
uit het niets een
vloedgolf aanrollen die
de Voorzienigheid deed
kraken als een zak
walnoten en haar de
lucht in gooide.
Sicilië, ten tijde van
de Italiaanse
eenwording: schipbreuk,
faillissement, dood en
cholera zijn slechts een
paar van de rampen
waardoor de familie
Leegloper wordt
getroffen. Giovanni
Verga verhaalt op
realistische en

ontroerende wijze van
alle tegenslag waarmee
de arme vissers in het
dorpje Trezza te kampen
hebben en schetst
daarnaast met een vaak
uiterst humoristische
ondertoon het reilen en
zeilen van de
dorpsbewoners met al hun
eigenaardigheden.
Negatieve dialectiek
Theodor Ludwig
Wiesengrund Adorno 2014
Mythen van onze tijd
Umberto Galimberti
2011-09-21 Jeugd en
intelligentie, geluk en
moederliefde. Mode en
techniek, zekerheid en
macht. Marktdenken,
economische groei,
nieuwe technologieën...
Sommige begrippen en
ideeën zijn door onze
levensloop, cultuur,
gevoelens of propaganda
zo diep geworteld in
onze geest dat ze ons
hypnotiseren en onze
kritische vermogens in
slaap sussen. Umberto
Galimberti laat in dit
originele werk zien wat
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er verloren gaat doordat
wij de gevangenen zijn
van deze en andere
mythen. De dominantie
van arbeid en macht
leidt tot een sterk
verarmde ervaring van
tijd. Moderne
technologieën leiden tot
minder intens contact
met naasten en tot sterk
gereduceerde vormen van
zintuiglijke ervaring.
In een journalistieke,
toegankelijke stijl
bespreekt Galimberti een
breed scala aan
onderwerpen en maakt
hij, aan de hand van
talloze voorbeelden, het
onbehagen voelbaar dat
moderne mensen delen.
De lengte van het leven
Seneca 2012-06-29 Druk,
druk, druk. Dagen en
jaren vliegen voorbij.
Wat is het leven toch
kort! Het zijn veel
gehoorde uitspraken,
maar de Romeinse
filosoof Lucius Annaeus
Seneca vindt ze absolute
onzin. In De brevitate
vitae ('Over de kortheid

van het leven')
verklaart hij zich
nader. Het leven te
kort? Welnee, het duurt
lang genoeg. Maar dan
moet je je tijd wel goed
gebruiken, bijvoorbeeld
door grote denkers te
lezen: zo krijg je
letterlijk eeuwen erbij.
Maar de meeste mensen
verspillen hun tijd en
komen niet toe aan
werkelijk leven. In
fraaie anekdotes over
beroemde en minder
beroemde Romeinen gaat
het over tomeloze
ambities en winstbejag,
over domheid en
verveling. En over het
eindeloos uitstellen van
goed leven tot 'later'.
De kritiek klinkt soms
verrassend modern. Zo is
Seneca streng voor
mensen die de hele dag
alleen maar bezig zijn
met 'balspel'. Of in de
zon liggen. Gebruik je
tijd verstandig, blijf
zelf de baas ervan, kies
voor het hier en nu. Wie
De lengte van het leven
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leest heeft geen cursus
timemanagement meer
nodig.
Welkom in het Novaceen
James Lovelock
2020-02-13 James
Lovelock komt in
Novaceen met een nieuwe
theorie over de toekomst
van het leven op aarde.
Lovelock, de schepper
van de Gaia-hypothese,
auteur van de
wereldwijde bestseller
Gaia, en de grootste
denker over milieu van
onze tijd, betoogt dat
het Antropoceen – het
tijdperk waarin de mens
met technologie over de
wereld begon te heersen
– na 300 jaar ten einde
is. Een nieuw tijdperk
is al begonnen. Welkom
in het Novaceen.
Kunstmatige
intelligentie zal nieuwe
levensvormen creëren. Ze
zullen 10 000 keer
sneller denken dan wij
en ze zullen ons
beschouwen zoals wij
planten beschouwen: als
hopeloos traag werkende

en denkende mechanismen.
Maar dat betekent niet
dat de mens een
gewelddadig einde
tegemoet gaat. Deze
hyperintelligente wezens
zullen net zo
afhankelijk zijn van de
gezondheid van de
planeet als wij. Op
honderdjarige leeftijd
heeft James Lovelock het
belangrijkste en meest
fascinerende werk van
zijn leven geschreven.
De profeet Kahlil Gibran
2015-02-07 Kahlil
Gibran, de auteur van
het prachtige boek 'De
Profeet', stond op het
kruispunt van twee
werelden: die van de
oosterse mythen uit zijn
jeugd en die van de
westerse verlichting en
tolerantie die hij als
kunstenaar omarmde. In
Gibrans meesterwerk 'De
profeet' worden het
oosten en het westen
samengebracht en daarmee
spreekt hij een enorm
lezerspubliek aan. 'De
profeet' wordt
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universeel als Gibrans
beste werk beschouwd en
verschijnt nu in een
fraaie, eigentijdse
jubileumeditie. 'Je bent
goed wanneer je ernaar
streeft van jezelf te
geven. Toch ben je niet
slecht als je uit bent
op gewin. Want als je
streeft naar winst ben
je niet anders dan een
wortel die de aarde
vastklampt en zich laat
zogen door haar borst.
Zeker, de vrucht kan
niet tot de wortel
zeggen: "Wees als ik,
rijp en vol en immer
schenkend van je
overvloed." Want voor de

vrucht is geven een
noodzaak, zoals
ontvangen een noodzaak
voor de wortel is.'–
Kahlil Gibran, 'De
profeet' Kahlil Gibran
(1883-1931) werd geboren
in Noord-Libanon. Als
jongeman reisde hij naar
Europa en Amerika en
ontwikkelde zich tot
schrijver, filosoof en
kunstenaar.
Iemand, niemand en
honderdduizend Luigi
Pirandello 2005 Door een
terloopse opmerking van
zijn vrouw over zijn
neus gaat een man
twijfelen aan zijn
identiteit.
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