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Homo Ludens. Proeve eener bepaling van het spel-element der cultuur Johan Huizinga 2018-12-20 Het idee van de homo ludens (Latijn
voor ‘spelende mens’) veronderstelt een mensbeeld waarin de mens in de eerste plaats een spelend wezen is. Zoals de titel doet vermoeden gaat
Homo ludens (1938) over het belang van het spelelement in de cultuur. Huizinga stelt dat het spel een noodzakelijke bestaansvoorwaarde voor
cultuur is. Tegen de ‘puerilistische’ betekenis van het woord spel, een term die Huizinga gebruikt om de kinderachtigheid van de politiek aan te
duiden, heeft Huizinga het over de ernst van het spel in de politiek en samenleving. De Nederlander Johan Huizinga (1872 – 1945) was historicus,
antropoloog en cultuurfilosoof. Hij is de grondlegger van de Nederlandstalige cultuur- en mentaliteitsgeschiedenis. Zijn Herfsttij der Middeleeuwen
(1919), Erasmus (1924) en Homo Ludens (1938) worden tot zijn belangrijkste werken gerekend. Uit zijn werk blijkt een voorliefde voor sprookjes
en bewondering voor de middeleeuwse ridderlijke ethiek. Vanwege het sterke literaire karakter van zijn werk is Huizinga meermaals genomineerd
voor de Nobelprijs voor de literatuur.
De kleuren van schaduw V.E. Schwab 2019-08-13 Deel 2 van de Schemering-trilogie V.E. Schwab is een meester in het oproepen van nieuwe
werelden en doet denken aan J.K. Rowling en J.R.R. Tolkien Het is vier maanden geleden dat de steen in het bezit van Kell kwam. Vier maanden
sinds zijn pad dat van Lila Bard kruiste. Vier maanden sinds prins Rhy gewond raakte en de beruchte tweeling van Wit Londen werd verslagen.
Nu, rusteloos sinds hij is gestopt met het smokkelen van magische goederen, wordt Kell ’s nachts geplaagd door duistere dromen, en overdag
door herinneringen aan Lila. Intussen maakt Rood Londen zich op voor de Element Spelen, een extravagante internationale magiewedstrijd die
bedoeld is ter vermaak en om aangrenzende landen te vriend te houden. Men heeft het zo druk met de voorbereidingen dat niemand doorheeft dat
een piratenschip vol oude vrienden steeds dichterbij komt. En dat een ander Londen, ver weg, langzaam aan kracht begint te winnen. Want een
schaduw die ’s nachts verdwijnt, zal de volgende ochtend weer verschijnen. En de balans van magie is kwetsbaar. Als één stad opbloeit, moet
een andere ten onder gaan... De pers over de Schemering-trilogie ‘Geweldig creatief en vindingrijk.’ The Guardian ‘Intelligent, grappig en sexy.
Schwab is een nieuwe ster aan het fantasy-firmament.’ The Independent ‘Heeft alles om een klassieker te worden. Dit boek is goud waard.’
Deborah Harkness, auteur van Allerzielen
Hoogsensitieve personen Elaine N. Aron 2019-10-04 Hoogsensitieve personen bevat heldere tips en adviezen voor het omgaan met
hoogsensitiviteit, hoe van je onzekerheid af kunt komen en hoe je een nieuwe sociale balans kunt vinden. Een op de vijf mensen wordt geboren
met een verhoogde gevoeligheid, en vele grote kunstenaars en denkers die de wereld heeft voortgebracht waren hoogsensitief. Hoogsensitieve
personen zijn vaak uiterst consciëntieus en intuïtief. Maar de eigenschap heeft ook lastige kanten: hoogsensitiviteit wordt gelinkt met de neiging
om snel overweldigd te raken door gezelschap, het werk of een drukke omgeving, waardoor ze, als reactie, in hun schulp kruipen. Ook hebben zij
vaak last van onzekerheid en van sociale belemmeringen. Elaine Aron, psychotherapeut en zelf een hoogsensitief persoon, combineerde
wetenschappelijk onderzoek met haar ervaringen als therapeut en schreef een toegankelijk en bruikbaar boek voor hoogsensitieve personen én
voor de mensen in hun omgeving. Dit boek is al voor velen een eyeopener geweest. Het bevat heldere tips en adviezen voor het omgaan met
hoogsensitiviteit, hoe van je onzekerheid af kunt komen en hoe je een nieuwe sociale balans kunt vinden.
Max Havelaar, of: De koffij-veilingen der Nederlandsche handels-maatschappij Multatuli 1860
Een geschiedenis van God Karen Armstrong 2018-12-31 Het idee van één goddelijk wezen bestaat al vierduizend jaar. In dit boek onderzoekt
Karen Armstrong het ontstaan en de ontwikkeling van dat idee in het jodendom, het christendom en de islam. Wat zijn de verschillen en wat de
overeenkomsten? In dit belangrijke en controversiële boek beschrijft Armstrong niet een geschiedenis van God zoals hij `is, maar de manieren
waarop de mens in hem gelooft. Ook stelt ze de vragen: wat betekent God tegenwoordig nog? Heeft hij wel toekomst? En zo niet, hebben we dan
een vervanging nodig?
Geschiedenis van Java Sir Thomas Stamford Raffles 1836
Koning Lear William Shakespeare 1875
Obesitas & Diabetes A. H. Barnett 2007-09
Over vrijheid John Stuart Mill 1870
Sapiens Yuval Noah Harari 2014-03-06 Honderdduizend jaar geleden leefde de Homo sapiens nog een tamelijk onbekommerd bestaan in een
uithoek van het Afrikaanse continent en deelde hij de planeet met ten minste vijf andere menssoorten. Maar op een zeker moment onderging het
brein van deze mens een ingrijpende verandering: nu kon hij zich plots verbeelden dat het gras elders wel eens groener zou kunnen zijn, en dus
maakte hij zich op om de wereld te veroveren. In Sapiens neemt Yuval Noah Harari ons mee op een fascinerende reis door de geschiedenis van
de mensheid. Wie zijn we? Waar komen we vandaan? En hoe zijn we zo geworden als we nu zijn? In zijn aanstekelijke relaas laat Harari ons
kennismaken met het meest dominante wezen op aarde: de mens.
De verworpenen der aarde Frantz Fanon 1971
Vuur en woede Michael Wolff 2018-01-20 Nog nooit is het eerste jaar van een Amerikaanse president zo stormachtig verlopen als dat van Donald
Trump. Journalist Michael Wolff wist door te dringen tot de binnenste kringen van het Witte Huis en sprak er met tweehonderd ooggetuigen. In
Vuur en woede vertelt hij het ware verhaal van de opvliegende en onvoorspelbare president en zijn entourage. Vuur en woede is een onschatbare
bron van nieuwe informatie over de chaos rondom Donald Trump. Michael Wolff beschrijft onder meer wat Trumps medewerkers werkelijk van
hem vinden; wat Trump ertoe bewoog om te beweren dat hij door zijn voorganger Obama werd afgeluisterd; wat de ware reden was van het
ontslag van James Comey als FBI-directeur; wie het brein van Trumps regering is na het ontslag van Steve Bannon; en hoe je tot Trump moet
doordringen. Nooit eerder heeft een Amerikaanse president zijn landgenoten zo tegen elkaar opgezet. En nooit eerder heeft een boek over een

president zo veel stof doen opwaaien. Vuur en woede is het briljant geschreven, adembenemende relaas van een jaar van machtsstrijd en
verdeeldheid in het machtigste land ter wereld. Michael Wolff schreef reeds zes boeken en schrijft voor onder meer Vanity Fair, New York, USA
Today en The Guardian. Hij woont in New York en heeft vier kinderen.
Koning Boudewijn Thierry Debels 2010 Op 7 september 2010 zou koning Boudewijn tachtig geworden zijn. Tot vandaag weten we weinig over
de vijfde koning van België. Deze biografie werpt dankzij nieuw archiefmateriaal een helder licht op de vorst. Recent vrijgegeven CIA-documenten
en tientallen telexen van de Amerikaanse ambassade in Brussel tonen wie Boudewijn werkelijk was. Hij was beste maatjes met Franco,
ondersteunde acties tegen Allende en was maar wat blij dat Lumumba vermoord werd.
Orientalisten / druk 1 Edward William Said 2005-03-20 De aard en de geschiedenis van de houding van de Westerse cultuur ten aanzien van de
Oosterse cultuur.
Pasteur-Koch Charles Louis Drognat Landré 1890
Het woud van wol en staal Natsu Miyashita 2021-03-03 Een prachtige, ingetogen Japanse roman over de kracht van muziek en de zoektocht
naar perfectie, voor iedereen die heeft genoten van Norwegian wood van Haruki Murakami en De acht bergen van Paolo Cognetti Tomura raakt
als jongen in de ban van het geluid van een vleugel die gestemd wordt bij hem op school. De klanken nemen hem in gedachten mee naar de
donkere, luisterrijke bossen die zijn geliefde geboortedorp in de bergen omringen. Vanaf dat moment is hij vastbesloten meer te leren over het
instrument en het bijzondere ambacht van pianostemmer. Onder de hoede van drie meester-pianostemmers begint Tomura zijn opleiding en zijn
gevoel voor schoonheid ontluikt steeds meer. Maar de angst om niet goed genoeg te zijn is altijd aanwezig op de achtergrond. Als hij wordt
uitgenodigd om de piano van twee getalenteerde zussen te stemmen, wordt zijn beoordelingsvermogen op de proef gesteld. Dit warme, mystieke
verhaal dat zich afspeelt in kleinstedelijk Japan laat zien dat het pad naar het vinden van je bestemming nooit recht of zonder hindernissen is. In
een heldere stijl en vol filosofische observaties verbindt Miyashita droom en werkelijkheid. Lof van boekhandelaren ‘Wat een prachtig boek. Ik kan
niet wachten met aanbevelen!’ Carel van Pampus, Boekhandel van Pampus, Amsterdam ‘Een prachtige roman! Dit boek brengt onder woorden
wat soms zo lastig uit te leggen is: muziek maken en mensen verbinden is een van de mooiste dingen op de wereld.’ Heleen Osse, boekhandel De
Omslag, Rosmalen In de pers ‘Een fascinerende wereld van de piano, waarin je het instrument van binnen en buiten leert kennen. De
ingetogenheid van Tomura, zijn collega’s en andere Japanners is een verademing.’ Nederlands Dagblad ‘Een betoverende leeservaring.’ The
Japan Times ‘Een symfonie in woorden.’ Corriere della Sera ‘Hypnotiserend.’ Le Point
Naar huis Leila S. Chudori 2015-10-01 Dimas Suryo is een Indonesische journalist, een bon vivant die samen met drie collega’s door de wereld
trekt, het avontuur en de vrouwen achterna. Maar na de communistische zuivering van 1965 is er één weg die niet meer voor hen openligt: de weg
naar huis. Terwijl vrienden en familie in Indonesië hun leven niet zeker zijn, belanden de vier vrienden na vele omzwervingen in Parijs. Daar
openen ze, niet gehinderd door enige ervaring, een restaurant. Een klein stukje Indonesië ver van huis, waar alle ballingen graag bij elkaar komen.
In Parijs ontmoet Dimas ook zijn grote liefde Vivienne en ze krijgen samen een dochter: Lintang. Pas als student bezoekt Lintang voor het eerst
het land van haar vader. Ze wil een documentaire maken over de ballingen, maar het loopt anders. Het is 1998: de revolutie die Soeharto ten val
zal brengen, staat op het punt uit te breken.
Logicomix / druk 1 Apostolos K. Doxiadēs 2009-09 Biografie in stripvorm van de Britse filosoof en wiskundige Bertrand Russell (1872-1970) en
zijn speurtocht naar de grondslagen van de wiskunde.
Herbarium Amboinense Georg Everard Rumphius 1750
Vorstelijk vermogen / druk 1 Debels Thierry 2014-10-22 In het najaar van 2013 verbaasde koning Albert vriend en vijand door openlijk te
bedelen om extra geld. Het vorige koningspaar is dan teruggevallen op een pensioen van ca. 900.000 euro per jaar. Per dag is dat zowat 2500
euro, een bedrag waarvoor de meeste mensen een hele maand moeten werken. Bovendien heeft de vorst nog een spaarpot van minstens 12,4
miljoen euro. De koninklijke familie lijkt geobsedeerd door geld. In dit boek volgt Thierry Debels het geldspoor van de Belgische monarchie sinds
de komst van Leopold I, een arme prins toen hij koning werd. Zijn zoon LeopoldƯ? II verwierf een fabelachtig fortuin met Kongo en diens broer
Filips was zelfs een van de rijkste mannen van België. LeopoldƯ? III werd ná zijn koningschap een echte zakenman. Zo had hij banden met een
telg uit de Empain-dynastie. Boudewijn mocht dan wel niet om geld geven, hij spande wel een rechtszaak in tegen zijn eigen stiefmoeder Lilian
Baels over de erfenis van Leopold III. Albert II kocht tijdens zijn koningschap diverse appartementen, villa’s en luxejachten. Hoe groot is het
vermogen van de huidige Coburgs echt? Hoe groot was het aandeel van de monarchie in de Société Générale de Belgique tijdens het
overnamegevecht eind jaren 1980? Hoeveel huizen heeft PaolaƯ? En hoeveel vennootschappen heeft koningin Mathilde? Kan de koning de
civiele lijst misbruiken om zich persoonlijk te verrijken? Is daar controle op? En waarom wil prins Laurent miljardair worden? Hoeveel belastingen
betalen de leden van de koninklijke familie? Waarom krijgen Fabiola en Laurent eigenlijk nog dotaties? Dit boek biedt een antwoord op
veelgestelde vragen.
Hana's koffer / druk 1 Karen Levine 2003 Fumiko, hoofd van het Holocaust Centrum in Tokio, ontvangt een koffer van het in de Tweede
Wereldoorlog omgekomen joodse meisje Hana. In een spannende tocht door Europa en Noord-Amerika probeert ze meer te weten te komen over
Hana. Met zwartwitte foto's. Vanaf ca. 10 jaar.
The moment of Lift Melinda Gates 2019-04-23 Melinda Gates zet vrouwen centraal in haar visie op een betere wereld Melinda Gates heeft een
missie. Al twintig jaar zet ze zich als medeoprichter van de Bill & Melinda Gates Foundation in om oplossingen te vinden voor diegenen met de
meest dringende problemen, waar ook ter wereld. Eén ding werd haar hierbij steeds duidelijker: in het streven naar vooruitgang zijn vrouwen
essentieel. In haar inspirerende debuut duikt ze in de relatie tussen de emancipatie van vrouwen en succesvolle samenlevingen. Gebaseerd op
haar jarenlange inzet voor vrouwenrechten, zoals het recht op geboortebeperking, emancipatie op de werkvloer en het uitbannen van alle vormen
van seksisme, schetst ze een beeld van de enorme mogelijkheden die er zijn om verandering teweeg te brengen. En hoe we zelf ons steentje bij
kunnen dragen. De vele ontroerende gesprekken met vrouwen van over de hele wereld en de ontluisterende data veranderen De moment of lift in
een hartstochtelijk statement van een vrouw die uitgroeide tot een van de meest vooraanstaande voorvechtsters van gelijke rechten voor
iedereen.
Faidros Plato 1998
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