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De autobiograﬁe van Charles Darwin Charles Darwin 2008-12
Gereedschapskist voor het denken Daniel C. Dennett 2013-10-11 Denken
is niet zo simpel als we denken en toch doen we het de hele dag door, we
kunnen niet anders. Maar hoe zouden we béter kunnen denken? Dingen
sneller kunnen doorzien? In zijn wetenschappelijke carrière heeft Daniel C.
Dennett over talrijke disciplines geschreven, gesproken en nagedacht:
psychologie, biologie, computerwetenschap, natuurkunde. Dit boek is een
staalkaart van zijn kunnen en een handreiking aan de lezer: beeldend laat
hij zien hoe je scherper kunt denken en hoe je ideeën overtuigender over
het voetlicht kunt krijgen. Die voorbeelden gaan van sprinkhanen die
priemgetallen begrijpen tot en met het spelletje `steen, papier en schaar :
Dennett biedt een strategie om dat te winnen, en legt uit dat je met die
kennis steviger aan de onderhandeltafel zit.
Darwins gevaarlijke idee Daniel Clement Dennett 2001 Filosoﬁsche
benadering van de geschiedenis van de evolutietheorie.
De psychologie van het kind Jean Piaget 1978 Studie over de groei van
de kinderlijke intelligentie in de verschillende ontwikkelingsfasen.
De nieuwe kleren van de keizer Hans Christian Andersen 1993 Een
keizer, die van mooie kleren houdt, laat zich door twee oplichters bij de
neus nemen. Prentenboek met gekleurde illustraties (met gouddruk) in de
stijl van modeschetsen. Vanaf ca. 10 jaar.
Ons feilbare denken Daniel Kahneman 2012-02-02 Kahneman neemt de
lezer mee op een ontdekkingsreis door de krochten van ons brein in dit
zeer toegankelijke boek (...). Hij presenteert theorieën, lepelt verrukkelijke
anekdotes op, (en) onderwerpt de lezer aan testjes.' ***** De Volkskrant
Daniel Kahneman, een van belangrijkste psychologen ter wereld, ontving
de Nobelprijs voor de Economie voor zijn invloedrijke werk dat het
traditionele rationele beslissingsmodel ter discussie stelde. Zijn
gedachtegoed heeft diepgaand eﬀect gehad op vele terreinen - onder
andere economie, psychologie en politiek - en nu geeft hij in één boek een
overzicht van al die jaren onderzoek en wetenschap. 'Een
verbazingwekkend rijk boek: helder, diepgravend, vol verrassende
inzichten en waardevolle zelfhulptips. Het is altijd vermakelijk en af en toe
zelfs ontroerend, met name als Kahneman zijn samenwerking met
Tversky memoreert. (...) Iedereen moet dit kopen en lezen.' New York
Times Book Review
De reis van de "Beagle" Charles Darwin 1892
De man die zijn vrouw voor een hoed hield Oliver Sacks 2015-08-28
In De man die zijn vrouw voor een hoed hield vertelt Oliver Sacks de
verhalen van mensen die lijden aan perceptuele en intellectuele
afwijkingen: patiënten die hun herinneringen kwijt zijn, niet langer in staat
zijn om geliefden of alledaagse voorwerpen te herkennen, of patiënten die
te maken hebben met tics en die zonder dat te willen obsceniteiten
schreeuwen. Hoewel deze gevallen ons vaak bizar voorkomen, worden ze
door Sacks’ respectvolle en sympathieke wijze van vertellen diep
menselijk. Aan de hand van fascinerende en vaak ontroerende
ziektegeschiedenissen laat Sacks zien hoe het is om te moeten leven met
een neurologische afwijking.
De Da Vinci code Dan Brown 2009 Robert Langdon, een Amerikaanse
kunsthistoricus, wordt verdacht van moord in het Louvre, wat hem dwingt
via cryptische aanwijzingen de ware schuldige te vinden. Vanaf ca. 16
jaar.
De naakte aap Desmond Morris 1972 Beschrijving van de ontwikkeling, de
eigenschappen en het gedrag van de primaat mens.
Een pleidooi voor echt koken Michael Pollan 2013-06-25 Zelf koken
plaatst de mens tussen natuur en cultuur dat is de plek waar we mens het
gelukkigst zijn. Pollan laat ons zien hoe de mens tot de meest vernuftige
methoden kwam om rauw voedsel om te zetten in verrukkelijke spijzen en
dat zelf koken dé manier is om gezonder en gelukkiger te worden. Met
verhalen over zijn zoektocht aan de hand van vuur, water, lucht en aarde
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laat hij ons thuiskomen in de keuken. Met zijn krachtige proza en sterk
betoog zou Pleidooi voor zelf koken wel eens net zo invloedrijk kunnen
worden als Pollans eerste boek The Omnivore s Dilemma. emThe
Washington Post `Een mooie passage over de relatie tussen barbecue en
oﬀeren aan de goden wisselt hij af met het verhaal van ontploﬀend
zelfbrouwbier in de kelder van huize Pollan, een levendig portret van de
zuurkoolbacterie of een meditatie over de relatie tussen kaas, seks en
dood. emNRC Handelsblad
Waarom mannen niet luisteren en vrouwen niet kunnen
kaartlezen Allan Pease 2013-10-09 Mannen kunnen maar één ding
tegelijk, vrouwen hebben geen ruimtelijk inzicht De verschillen tussen
man en vrouw zijn biologisch en mentaal bepaald. Dit boek toont
glashelder aan waarom mannen de stadsplattegrond niet hoeven om te
draaien om te kijken of de volgende afslag links of rechts is, en vrouwen
wel. Aan de hand van vrolijke voorvallen en wetenschappelijk
(hersen)onderzoek, evolutionaire biologie, psychologische analyses en
sociale veranderingen bouwen de auteurs hun bewijslast op.
Humoristisch, vaak zeer verhelderend en een enkele keer schokkend
laten ze hun licht schijnen op het algehele raadsel van het verschil tussen
man & vrouw. Barbara en Allan Pease hebben een trainingsinstituut,
gespecialiseerd in communicatie.. Hiermee timmeren ze wereldwijd aan
de weg. Allan Pease schreef eerder Body Language (in 32 talen
verschenen, in Nederland onder de titel Lijfspraak). Barbara Pease schreef
Memory Language.
Lichaamstaal van de liefde Allan Pease 2013-10-09 Liefde en lichaamstaal
Hoe maak je een verpletterende indruk op de man of vrouw van je
dromen? Hoe sla je iemand aan de haak? Welke signalen geven aan dat
iemand interesse in je heeft? Wat zijn de regels van het daten? Hoe
belangrijk is oogcontact? Wat is het verschil in lichaamstaal tussen
mannen en vrouwen? Waarom schrijven de vrouwen regels en lezen de
mannen ze niet? Van een eerste indruk tot een langdurige relatie. In dit
boek leer je alles wat je nodig hebt om op te vallen bij de andere sekse.
Dit helpt je tijdens een feestje, bij internet-dating, op straat of na tien jaar
huwelijk. Het succesvolle auteursduo Allan en Barbara Pease laat je zien
hoe belangrijk lichaamstaal in de liefde is.
Informatie Martin Amis 2012-10-24 Schrijver Richard Tull, een mislukt
romancier, ontdekt dat er maar weinig middelen zijn om een collega
dwars te zitten. Zijn beste vriend Gwyn Barry, tevens zijn grootste vijand,
heeft namelijk irritant veel succes. Gwyns succes steekt Richard en doet
hem besluiten met rigoureuze middelen de ondergang van zijn collega te
bewerkstelligen. Uiteindelijk komt hij terecht bij iemand die zich voor veel
geld professioneel toelegt op smaad. `Het eindresultaat is een intens en
knap geschreven tijdsdocument, nihilistische komedie én nihilistische
tragedie twee zijden van de medaille voor de prijs van één , gesitueerd in
een milieu waar volgens Amis, en hij kan het weten , zakelijke grofheid en
verbale dubbelzinnigheid tot s mensen hoogst gewaardeerde
eigenschappen worden gerekend. ALGEMEEN DAGBLAD `De informatie is
heel erg Amis. Brutaal, scherp, grimmig en met veel gevoel voor humor.
GPD BLADEN
Aeneis auswahl Virgil 1958
Forthcoming Books Rose Arny 1998
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.
Over misdaden en straﬀen Simon Antonius Maria Stolwijk 2016 Cesare
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Beccaria is een jonge Italiaan uit Milaan. In 1764 schrijft hij op 26-jarige
leeftijd een klein boekje: ?Dei delitti e delle Pene?, over misdaden en
straﬀen. Daarin ontwerpt hij een geheel nieuw strafrecht. Dat moet een
deﬁnitief einde maken aan het wrede en willekeurige strafrecht van zijn
tijd, met pijnbank en doodstraf. Hij wordt sindsdien geroemd als humaan
strafrechtsﬁlosoof, die aan de wieg heeft gestaan van ons huidige
strafrecht. 0250 jaar later is Beccaria nog steeds actueel. Hij is een man
die een sober en humaan strafrecht wil. Een strafrecht dat zijn grenzen
kent en niet te pas en te onpas wordt ingezet om problemen in de
maatschappij op te lossen. 0Dit boek biedt een nieuwe Nederlandse
vertaling aan van de oorspronkelijke tekst die Cesare Beccaria in 1764
schreef. De vertaling is voorzien van een uitgebreide toelichting bij het
leven en het werk van Beccaria. Prof. dr. S.A.M. Stolwijk, emeritus
hoogleraar strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam, laat ons
kennismaken met Beccaria als een man van de Verlichting en ook als een
briljant econoom. Naast zijn aandacht voor het strafrecht heeft Beccaria
grote verdiensten gehad voor de modernisering van de economie in zijn
land. Een fascinerend man met uitgesproken opvattingen over politiek en
bestuur. 0.
Filosoﬁsche gedachten Denis Diderot 2013 Korte notities door de Franse
Verlichtingsdenker (1713-1784) over de onmogelijkheid van een
almachtige, persoonlijke god of goddelijke ontwerper in combinatie met
het bestaan van het kwaad in de wereld.
Don Quichot Van La Mancha Miguel de Cervantes 2016-01-18 Don Quichot
(Spaans: Don Quijote) is de hoofdpersoon in de door Cervantes
geschreven roman De vernuftige edelman Don Quichot van La Mancha.
Deze roman bestaat uit twee delen: het eerste werd gepubliceerd in 1605,
het tweede in 1615. Het boek is een van de eerste geschreven romans in
een moderne Europese taal. Het vertelt de komische reisavonturen van
een oude edelman die denkt dat hij een dolende ridder is. Deze
hoofdpersoon, Don Quichot, is het stereotype van de idealist, een dwaze
held die zich met zijn goede bedoelingen maar onpraktische daden min of
meer belachelijk maakt. Miguel de Cervantes Saavedra (Alcala de
Henares, 29 september 1547 - Madrid, 23 april 1616) is een van de
belangrijkste roman- en toneelschrijvers uit de Spaanse literatuur. Hij
schreef een twintigtal toneelwerken, maar is vooral bekend geworden
door zijn boek Don Quichot van La Mancha (El ingenioso hidalgo Don
Quixote de la Mancha)."
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.
Zoölogische Philosophie Of beschouwingen over de Natuurlijke
Historie der dieren etc. Jean Baptiste Pierre Antoine de Monet de
Lamarck 2013-04 Dit boek (hardcover) 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.
Meditaties over de eerste ﬁlosoﬁe waarin het bestaan van God en het
onderscheid tussen menselijke ziel en lichaam worden bewezen René
Descartes 1996
Wat is waanzin Darian Leader 2012-05-22 In de geschreven media, op tv,
in soaps of ﬁlms wordt waanzin altijd uitgebeeld als iets extreems:
gewelddadige uitbarstingen, toevallen of hallucinaties. Maar als waanzin
nu eens helemaal niet is wat wij denken dat het is? Als het eerder regel
dan uitzondering is? Als de kenmerken van waanzin niet zichtbaar zijn en
eigen aan de doorsneeburger? Psychoanalyticus Darian Leader begint en
eindigt zijn betoog met het geval van de Britse arts Harold Shipman, een
massamoordenaar die kennelijk zo 'normaal' was dat sommige patiënten
zelfs na zijn veroordeling nog door hem behandeld wilden worden. In een
uiterst lucide en confronterend betoog onderzoekt Leader onopvallende
krankzinnigheid en laat hij zien dat ons begrip van waanzin herziening
behoeft.
De afstamming van den mensch, en de seksueele teeltkeus Charles
Darwin 1872
De structuur van wetenschappelijke revoluties Thomas S. Kuhn
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1972
Het leven en de reizen van Christoﬀel Columbus Washington Irving 1828
Emile Durkheim Émile Durkheim 1993 Diepgaande studie van de Franse
socioloog (1858-1917)
Jung, C.G., Psychologische typen Carl Gustav Jung 2003
De groote illusie Norman Angell 1910
De natuur van de dingen Titus Lucretius Carus 2008 Leerdicht uit de
eerste eeuw voor Christus, waarin de Romeinse dichter een
materialistisch wereldbeeld uitdraagt.
De razende Roelant Ludovico Ariosto 1649
Zwarte gaten blues Janna Levin 2016-10-05 Zwarte gaten zijn donker, de
naam zegt het al. Als ze botsen, is daar niets van te zien. Toch komt bij
een botsing van zwarte gaten een onvoorstelbaar grote hoeveelheid
kracht vrij. Einstein voorspelde, precies een eeuw geleden, dat je zou
moeten kunnen zien dat ruimte en tijd een beetje veranderen wanneer
zo’n botsing plaatsvindt. Een ‘zwaartekrachtgolf’, die veroorzaakt dat tijd
en ruimte niet meer constant zijn. Maar hoe observeer je zoiets?
Wetenschappers zijn er tientallen jaren mee bezig geweest, en Janna
Levin volgde hen op de voet: van de eerste tekeningen tot aan
meetapparatuur van 40 kilometer groot, midden in de woestijn. De
apparatuur werd aangezet. En vanaf dat moment was het afwachten. Zou
er iets gebeuren? Had Einstein gelijk? Iedereen dacht dat het jaren zou
duren voordat de eerste resultaten binnenkwamen. Maar nog geen twee
weken later was er iets vreemds te zien...
Babbitt Harry Sinclair Lewis 2017 Roman over het leven van een
succesvol zakenman, waarin een satirisch beeld wordt gegeven van de
Amerikaanse samenleving.
Zwaarden, paarden en ziektekiemen Jared Diamond 2013-02-06 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 populairwetenschappelijke boeken. Wereldwijd werden van deze megabestseller
ruim een miljoen exemplaren verkocht.
De oude Grieken / druk 1 Moses I. Finley 1996 De politieke, sociale en
cultuurgeschiedenis van de Grieken van de Homerische tot en met de
Hellenistische tijd.
De kaart die de wereld veranderde Simon Winchester 2007 Biograﬁe
van de Brit William Smith (1769-1839) die in 1815 de eerste geologische
kaart van Engeland samenstelde.
God in de nieuwe natuurkunde Paul Charles William Davies 1984 De
kwestie van het bestaan van God, belicht vanuit kosmologie en moderne
fysica door de Engelse hoogleraar.
Het verhaal van onze voorouder Richard Dawkins 2017-10-24 Richard
Dawkins en Yan Wong nemen ons mee op een opwindende, omgekeerde
reis door vier miljard jaar evolutie, van de hedendaagse mens terug naar
de microbiële oorsprong van het leven. Naast mensen komen we
onderweg ook dieren, planten en bacteriën tegen, ieder met een eigen
verhaal. Vrijwel elke pagina in deze nieuwe uitgave is aangepast op basis
van de resultaten van recente onderzoeken. Zo leidden nieuwe
ontwikkelingen in DNA-onderzoek tot aanzienlijke herzieningen van de
verhalen van onder andere de mitochondriale Eva, de bonobo, de
olifantsvogel en de longvis. Het resultaat is een volledig bijgewerkte editie
van een van de meest originele verslagen van de evolutie ooit
geschreven.
Leidraad voor het verstand / druk 3 John Locke 2010-03 Adviezen en
regels om het verstand op juiste wijze te gebruiken, geschreven als een
praktisch aanhangsel bij het 'Essay concerning human understanding' van
de Engelse wijsgeer (1632-1704).
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