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Remoralizing Britain? Peter Manley Scott 2009-03-31 On seeking office and in
coming to power, New Labour presented its vision for Britain in moral terms.
During the course of the New Labour administration, further moral themes have been
introduced: responsibility and respect, the merits of local government and selfgovernance, and the moral imperative to confront threats of 'terror' from abroad.
This moral agenda, with its apparently religious roots, has been much noted, but
not much discussed. The political phenomenon of New Labour requires the
disciplines of theology and ethics, as well as social theory and politics, to be
properly understood and assessed. Drawing together for the first time theorists
from a range of disciplines and commitments, this interdisciplinary collection
offers a reckoning of this New Labour decade. As such, it has four central
research questions: What is the nature of this remoralising? What are its sources?
How effective has it been and what difference has this moral discourse made? What
can be learned from Blairism about the relationship between faith, morals and
governance?
Tribuut aan China Leonard Blussé 1989
Protestanten Alec Ryrie 2017-04-06 In 2017 is het precies vijfhonderd jaar geleden
dat Maarten Luther, een relatief onbekende professor aan een obscure Duitse
universiteit, zich uitsprak tegen de corruptie van de lokale geestelijken. Die
confrontatie mondde tot ieders verbazing uit in een compleet nieuwe christelijke
stroming: het protestantisme. In Protestanten beschrijft professor Alec Ryrie de
geschiedenis van deze religie, die volgens historici de basis was voor veel van de
grote veranderingen van de afgelopen eeuwen: het liberalisme, de industriële
revolutie, de wetenschappelijke revolutie, tolerantie, intolerantie, kapitalisme,
imperialisme, democratie en fundamentalisme. Ryrie voert de lezer in zijn
omvangrijke boek door de geschiedenis van de protestanten: vanaf het fragiele
begin in Centraal-Europa tot haar gewelddadige vestiging als staatsreligie op de
rest van het continent; van haar rol in de revoluties tot in de moderne wereld.
Het verhaal van de protestanten, toont Ryrie, is het verhaal van de moderne
wereld.
Chicago Tribune Index 1999
National Directory of Nonprofit Organizations 1990
The North British Review 1868
Tussen de wereld en mij Ta-Nehisi Coates 2015-11-18 WINNAAR VAN DE NATIONAL BOOK
AWARD VOOR NON-FICTIE 2015 'Tussen de wereld en mij' is een lange brief van TaNehisi Coates aan zijn vijftienjarige zoon, waarin hij beschrijft hoe het is om
als zwarte jongen op te groeien in Amerika. Een Amerika dat zichzelf voorhoudt dat
raciale tegenstellingen tot het verleden behoren, maar waar aanhoudende

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen Arnold J. M. den Teuling 2003
De waterdanser Ta-Nehisi Coates 2020-02-13 Een krachtig, meeslepend verhaal van
een jongen over de ontworsteling aan het slavenbestaan Hiram Walker werd geboren
als slaaf. Hij verloor zijn moeder en alle herinneringen aan haar toen hij nog een
kind was, maar hij heeft ook een gave meegekregen. Wanneer Hiram bijna verdrinkt
tijdens een ongeluk in de rivier, wordt hij gered door een mysterieuze kracht, die
hem optilt en weer aan land zet. Deze vreemde ervaring wakkert Hirams rebellie
aan. Aangespoord door zijn zelfgekozen familie op de plantage is hij vastbesloten
te ontsnappen. Een onverwachte reis vangt aan, die Hiram van de tabaksplantages in
Virginia naar wanhopige guerrillacellen in de jungle voert, van het diepe Zuiden
tot de gevaarlijke utopische bewegingen in het Noorden. Terwijl hij verwikkeld
raakt in de oorlog tussen slaven en slavenhouders, wil hij enkel terugkeren naar
de plantage om zijn familie te bevrijden. Maar om dat te bereiken moet hij eerst
het verhaal van zijn grootste verlies reconstrueren. De waterdanser is een moedig
verhaal vol magie, avontuur en rechtvaardigheidsgevoel. De pers over De
waterdanser ‘De waterdanser is geen typische debuutroman. Het is een ambitieus en
moedig staaltje vertelkunst waarvan de toon lijkt op die van Stephen King, Toni
Morrison, Colson Whitehead en Octavia Butler.’ The New York Times ‘Een historische
roman over een ontluikende superheld die zijn krachten ontdekt in een periode van
racistische onderdrukking. Coates’ fantasie-elementen spelen een cruciale rol; ze
presenteren een wereld die veelomvattender en diepzinniger is dan de grenzen van
het realisme.’ The Washington Post ‘Ik was compleet in de ban, een van de beste
boeken die ik ooit gelezen heb.’ Oprah Winfrey
Small Press Record of Books in Print Len Fulton 1991
Catalogus van het archief der biaschoppen van Utrecht Catholic Church. Archdiocese
of Utrecht 1906
Een seculiere tijd / druk 3 Charles Margrave Taylor 2012-11-29 Historisch
onderzoek naar de vraag of religie en rede naast elkaar kunnen bestaan, en naar de
historische wortels van de huidige seculiere tijd.
De shockdoctrine Naomi Klein 2013-06-27 Nog voor de huidige crisis blies Naomi
Klein de mythe op dat de ‘vrije markt’ voor ‘vrije mensen’ zorgt. Klein onthult de
gedachten, het geldspoor en de werkelijke macht achter de meest aangrijpende
crises en oorlogen van de afgelopen veertig jaar. Op deze manier laat zij zien dat
onze wereldmarkt wordt gedomineerd door een ideologie waarin radicale
beleidsveranderingen bewust worden ingevoerd in de nasleep van een schok: de
shockdoctrine.
Humanity & Society 2004
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gewelddadige incidenten tegen de zwarte bevolkingsgroep een andere werkelijkheid
laten zien. Coates maakt pijnlijk duidelijk hoezeer racisme in de Amerikaanse
cultuur zit verankerd en dat gewelddadige uitspattingen geen toevallige incidenten
zijn, maar voortkomen uit scheve machtsverhoudingen en diepgewortelde
maatschappelijke noties. Hij kijkt vanuit een historisch perspectief en beschrijft
hoe raciale gedachten door de eeuwen heen zijn geëvolueerd. Volgens Coates is
racisme vooral een fysieke ervaring, waarbij de lijfelijke dreiging tegen ‘black
bodies’ telkens een andere vorm aanneemt: van slavernij en opsluiting tot
buitensporig politiegeweld. Hij neemt de lezer aan de hand mee door zijn leven.
Daarbij probeert hij één vraag te beantwoorden: is het in Amerika mogelijk om
geweldloos in een zwart lichaam te leven?
The British Review ... 1867
Huwelijksverhalen Johan August Strindberg 2016 In de bundel Huwelijksverhalen laat
August Strindberg op pakkende wijze zijn licht schijnen over alle facetten van het
thema huwelijk. Hij schenkt er vooral aandacht aan de positie van de vrouw. Zijn
ideeën daarover zijn uiterst modern en passen nog steeds in deze tijd. Bron:
Flaptekst, uitgeversinformatie.
De Nederlanders in China W. P. Groeneveldt 1834
Bulletin of the Atomic Scientists 1966-06 The Bulletin of the Atomic Scientists is
the premier public resource on scientific and technological developments that
impact global security. Founded by Manhattan Project Scientists, the Bulletin's
iconic "Doomsday Clock" stimulates solutions for a safer world.
Contigentie, ironie en solidariteit Richard Rorty 2012-10-04 Hoe kunnen we voor
rechtvaardigheid (solidariteit) strijden als we geen beroep kunnen doen op
absolute waarheid (contingentie) en wij dat ook beseffen (ironie)? Dat is de
centrale vraag uit deze dit standaardwerk (1989) van de Amerikaanse filosoof
Richard Rorty (1931-2007). De vraag is nog steeds actueel. Kijk maar naar het
debat over cultuurrelativisme versus 'Verlichtingsfundamentalisme'. Volgens Rorty
heb je vaak meer aan romans dan aan filosofische argumenten om te achterhalen wat
moreel goed is. Aan deze heruitgave van de Nederlandse vertaling is nu ook de
vertaling van Rorty's autobiografische essay 'Trotsky en de wilde orchideeën'
toegevoegd, waarin hij ingaat op zijn linkse opvoeding en intellectuele
ontwikkeling. Met een voorwoord van Ger Groot.
De geschiedenis van de VOC F. S. Gaastra 1982
Het Tweede machinetijdperk Erik Brynjolfsson 2014-10-08 Internationale bestseller
over de impact van technologie op ons leven: Google Glasses, zelfrijdende auto's,
computers die het menselijk brein vervangen... De digitalisering heeft ons leven
drastisch veranderd, en we staan nog maar aan het begin van deze revolutie. 'Vanaf
nu wordt de verandering pas echt duizelingwekkend', aldus Erik Brynjolfsson en
Andrew McAfee, beiden verbonden aan het prestigieuze MIT. 'En het is aanpassen of
verliezen.' Miljoenen mensen dreigen hun baan te verliezen, precaire
machtsevenwichten verschuiven en de sociale ongelijkheid groeit. Dit tweede
tijdperk der machines kan echter ook zorgen voor meer welvaart. Maar dan moeten we
nu de juiste keuzes maken.
Rawls, Een theorie van rechtvaardigheid 2006 Politieke en wijsgerige beschouwing
over rechtvaardigheid: het hoofdwerk van de Amerikaanse rechtsfilosoof
(1921-2002).
Natuurlijke gemeenteontwikkeling Christian A. Schwarz 1996 Praktische handleiding
voor evangelisatie binnen de kerkelijke gemeente.
Engelsk stor ordbok: Norsk-engelsk stor ordbok 2002
Historie der verbasteringen van het christendom Joseph Priestley 1784
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Godsdienstige veranderingen in Nederland J. W. Becker 2006
Washington Black Esi Edugyan 2019-05-28 Dit is het duizelingwekkende avontuur van
de elfjarige Washington Black, die weet te ontsnappen aan zijn slavenbestaan en
aan een ongekend avontuur begint, op zoek naar vrijheid. Wanneer Washington Black,
een elfjarige slaaf op een suikerplantage in Barbados, de persoonlijke bediende
van de excentrieke Titch Wilde wordt, krijgt hij de kans op een nieuw leven. Titch
is bioloog, ontdekkingsreiziger en uitvinder, geobsedeerd door zijn creatie: de
heteluchtballon. Maar de dood van een familielid vermorzelt zijn idealistische
plannen en Washington komt in gevaar. Ze besluiten te vluchten, maar dan verdwijnt
Titch. Washington moet zijn weg alleen zien te vinden, op zoek naar echte
vrijheid. Edugyan neemt je mee op een ongelooflijk avontuur, van de zengende
rietsuikervelden van Barbados tot de ijzige woestenij van het Canadese Noorden, in
haar bijzondere roman over identiteit, vrijheid, liefde en verlossing.
Verschil en herhaling Gilles Deleuze 2011 Transcendentaal-empirische kritiek op de
filosofische traditie van Plato, dat het identiteitsbeginsel ontluistert en
conceptuele ruimte wil maken voor denken over verschil en herhaling.
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.
Het civilisatieproces Norbert Elias 2001 Onderzoek naar de wijzigingen in
omgangsvormen en psychische houding van de mens en de mogelijke samenhang daarvan
met de veranderingen in de maatschappij.
We waren acht jaar aan de macht Ta-Nehisi Coates 2018-02-07 Ta-Nehisi Coates op
rassenpolitiek tijdens en na het Obama-tijdperk Van de allereerste zwarte
president van de Verenigde Staten naar de verkiezing van de man die door Coates
wordt omschreven als de 'eerste witte president' van Amerika, Donald Trump. Het
contrast kon nauwelijks groter zijn. En toch is dit niet de eerste keer in de
Amerikaanse geschiedenis dat er na acht jaar van hoopvolle vooruitgang ineens een
drastische koerswijziging plaatsvond. 'We waren acht jaar aan de macht,' zo klonk
de klaagzang van zwarte politici toen de witte overheersing terugkeerde in het
zuiden van de VS na een periode tijdens de Reconstructie waarin er een einde leek
te komen aan de rassenscheiding. Coates verbindt het heden met dit tragische
verleden en onderzoekt het presidentschap van Barack Obama en hoe de radicale
ommekeer in Amerika tot stand is gekomen – en hoe het verleden toch altijd
aanwezig blijft. Het boek bestaat uit een selectie van Coates' meest iconische
publicaties voor The Atlantic en acht nieuw geschreven essays waarin hij een
hartverscheurende kijk geeft op de problemen rondom racisme, rassenpolitiek, de
Black Lives Matter-beweging en white supremacy in de Verenigde Staten.
De vrijheid van een christen Martin Luther 2003 Traktaat uit 1520 over de
rechtvaardiging door het geloof, door de Duitse reformator (1483-1546).
Emotionele intelligentie (Olympus) Daniel Goleman 2011-10-18 Een hoog IQ biedt
geen garantie op een gelukkig leven; minstens even belangrijk is het EQ, het
‘emotiequotiënt’. In 'Emotionele intelligentie' laat Daniel Goleman ons
kennismaken met het voelende deel van ons brein, dat zorgt voor zelfbeheersing,
zelfkennis, geestdrift en het vermogen eigen emoties te herkennen en onszelf te
motiveren. Emotionele vaardigheden blijken niet alleen belangrijker te zijn dan
rationele, ze zijn ook van doorslaggevend belang voor succes in relaties en werk
en voor ons lichamelijk welbevinden. 'Emotionele intelligentie' werd in veertig
talen vertaald; wereldwijd zijn er vijf miljoen exemplaren van verkocht.
Civil War Extra: A newspaper history of the Civil War from Nat Turner to 1863 Eric
Carren 1999 This two-volume collection of newspapers is one of the most important
Civil War publications ever produced, and it brings the events of the war vividly
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in focus. A unique, of-the-moment perspective, it begins with the Nat Turner slave
insurrection and covers every battle -- many by the local papers for a truly
firsthand, up-close view. Lincoln's election, inauguration, and assassination are
given full coverage. Caren's extensive collection includes many extremely rare
Southern editions which would never be seen except in this remarkable publication.
Loaded with engravings depicting battles, military leaders, and maps, this is an
absolutely essential addition to any enthusiast's collection.
Levend lichaam Rein Brouwer 2012-11-14 Levend lichaam legt de spanningsvelden
bloot waar men in verschillende fasen van de levenscyclus voor staat. Past een
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gemeente of parochie zich aan de ontwikkelingen in haar sociale en culturele
omgeving aan, of gaat zij ertegen in verzet? Moeten kerken kiezen voor
doelgroepen? Hoe belangrijk is de ontwikkeling van een visie? Wat te doen als de
middelen afnemen? Hoe (ver)maakbaar is de kerk? Is er kerk buiten de kerk? De
dilemma s en keuzemomenten waarvoor locale kerken staan, komen helder op tafel.
Bovendien is er ruim aandacht voor andere vormen van kerk-zijn, zoals in
bewegingen en jeugdkerken, in ziekenhuizen en gevangenissen, in theater en
volkscultuur. Zo biedt dit boek prikkelende lectuur voor pastores, kerkopbouwers
en allen die zich betrokken weten bij christelijke geloofsgemeenschappen.
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