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It will not agree to many become old as we run by before. You can realize it though accomplish something else at
home and even in your workplace. consequently easy! So, are you question? Just exercise just what we have the
funds for under as competently as review How Democracies Die What History Reveals About Our Future what you taking
into account to read!

Feitenkennis Hans Rosling 2018-04-05 'Een van de
belangrijkste boeken die ik ooit heb gelezen .' Bill
Gates 'Iedereen zou dit boek moeten lezen.' de
Volkskrant Op eenvoudige vragen over wereldwijde trends
geven we systematisch de verkeerde antwoorden. In
Feitenkennis legt hoogleraar Internationale Gezondheid
en wereldfenomeen Hans Rosling uit waarom dit gebeurt.
Hij presenteert daarbij tien redenen en komt zo met een
radicaal nieuwe verklaring. Ons probleem is dat we niet
weten wat we niet weten, en dat zelfs onze gissingen
gebaseerd zijn op vooroordelen. Het blijkt dat onze
wereld in een veel betere staat verkeert dan we denken.
Feitenkennis zit boordevol anekdotes, aangrijpende
verhalen en Roslings kenmerkende grafieken. Het is een
inspirerend, onthullend en essentieel boek dat de manier
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waarop je de wereld ziet compleet zal veranderen.
'Feitenkennis zorgt ervoor dat je zowel meer realistisch
als meer hoopvol naar de wereld kijkt. Een geweldig en
belangrijk boek.' Ionica Smeets 'Zijn laatste boek over
denkfouten zou iedereen moeten lezen.' Martijn van
Calmthout
Hoe genees je een fanaticus Amos Oz 2016-06-01 Hoe wordt
iemand een extremist en hoe kun je hem daar weer van af
helpen? In twee lichtvoetige en scherpzinnige essays
probeert Amos Oz een antwoord op deze vragen te geven.
Hij onderzoekt de wortels van het fanatisme en rekent af
met de clichés over het Palestijns-Israëlische conflict.
De briljante eenvoud waarmee hij deze wezenlijke
kwesties behandelt maken dit boekje bijzonder
aansprekend en inspirerend voor iedereen die zich voor
de wereldvrede interesseert: van jong tot oud, van
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scholier tot politicus.
Wereld na Amerika Fahreed Zakaria 2012-07-25 Dit is géén
boek over de ondergang van Amerika. Integendeel. Zakaria
laat zien hoe alles waarin Amerika goed is, geld
verdienen, democratie, luxe, over de hele wereld
symbolen van welvaart zijn geworden. Maar de Verenigde
Staten zijn verslagen op het terrein dat ze zelf hebben
gedefinieerd. De hoogste torens staan niet meer in
Chicago of New York maar in Singapore en Maleisië. Het
meeste geld wordt niet meer verdiend in Los Angeles maar
in Dubai en de Emiraten. De hele wereld is
geglobaliseerd, behalve het land dat de globalisering
heeft uitgevonden. Zakaria trekt (met grote
trefzekerheid) de lijn terug tot in de zestiende en
zeventiende eeuw en beschrijft hoe het Oosten zijn
toenmalige prominente rol kwijtraakt, hoe de
verhoudingen zijn geworden zoals ze nu zijn.
Een van ons Åsne Seierstad 2014-10-28 Noorwegen: een van
de landen met de laagste moordcijfers ter wereld. Veel
jongeren hebben nog nooit een geweer horen afgaan.
Degenen die daar op 22 juli 2011 wel mee werden
geconfronteerd, kunnen het niet allemaal meer
navertellen. 69 mensen kwamen om op het Noorse eiland
Utøya. De man die hiervoor terechtstaat is de 32-jarige
Anders Behring Breivik. Åsne Seierstad woonde de
rechtszaak bij en luisterde naar de ooggetuigen, artsen,
politie, advocaten, psychiaters en de familie van de
dader en de slachtoffers. Hoe zijn ze geworden wie ze
zijn, of waren?
Dagboek van een boekverkoper Shaun Bythell 2017-10-19 Op
zijn achttiende zag Shaun die eigenzinnige boekhandel in
het Schotse kustplaatsje Wigtown voor het eerst. 'Die
tent bestaat over een jaar niet meer,' zei hij toen
achteloos tegen een vriend van hem. Dertien jaar later
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bestaat de boekhandel nog steeds en is Shaun de eigenaar
van het grootste antiquariaat van Schotland. In Dagboek
van een boekverkoper doet Shaun verslag van zijn
dagelijks leven in en rond de winkel en laat hij ons
zien hoe hij als boekverkoper overleeft in onze digitale
tijd, hoe je omgaat met lekkages die maar terug blijven
komen, met een zwarte kat die telkens op je boeken gaat
zitten, met personeel dat graag zijn eigen plan trekt en
met klanten die soms wel heel aparte wensen hebben. Ook
neemt Shaun ons mee op reis als hij in zijn oude rode
Renault door Schotland rijdt op zoek naar bijzondere
boeken. Dit is het hartverwarmende verhaal van een man
die leeft voor, met en tussen de boeken.
Karl Polanyi and the Contemporary Political Crisis
Peadar Kirby 2020-12-10 Has politics reached breaking
point? Rather than defending liberalism or abandoning
it, how can a socially just and ecological alternative
be built? Peadar Kirby investigates the causes of our
current multifaceted global crisis by drawing on the
work of Karl Polanyi. This book explores Polanyi's
theory that social disruptions result from the attempt
to run society according to the rules of the market.
Drawing on these ideas, it outlines pathways towards an
alternative future that overcome weaknesses in Marxism.
Linking the ecological, political and socio-economic
crises, Kirby identifies that an alternative socioecological model is emerging, consistent with the
insights of Polanyi. Karl Polanyi and the Contemporary
Political Crisis is an urgent intervention into key
debates on the future of politics, on the low-carbon
transition, on automation and on the emerging world
order.
21 lessen voor de 21ste eeuw Yuval Noah Harari
2018-08-24 In Sapiens boog Yuval Noah Harari zich over
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het verleden, in Homo Deus over de toekomst; nu laat hij
zijn licht schijnen over het heden. Wat zijn de
uitdagingen van onze tijd? Hoe beschermen we onszelf
tegen een nucleaire oorlog, ecologische rampen en
technologische bedreigingen? Wat is de oorzaak van de
opkomst van populisten als Donald Trump? Hoe weren we
ons tegen fake news? Moeten we ons voorbereiden op een
nieuwe wereldoorlog? Wat moeten we denken van het
opkomend nationalisme? Vragen de mondiale problemen die
op ons afkomen om andere politieke systemen? Is het een
goed idee dat we onze data overdragen aan enkele grote
commerciële spelers, of wordt het tijd om het eigendom
van data te reguleren? En wat wordt de grote nieuwe
wereldmacht, Amerika, Europa of China? In dit boek
beantwoordt Yuval Noah Harari de 21 meest urgente vragen
van onze tijd.
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
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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.
Wat is populisme? Jan-Werner Müller 2017-02-24 Wat is
populisme? biedt een overtuigende analyse van wat er nu
eigenlijk aan de hand is en is een must read voor
eenieder die de oorzaken en het succes van dit
snelgroeiende fenomeen wil begrijpen. Populisten als
Donald Trump, Marine Le Pen en Geert Wilders drukken
steeds duidelijker hun stempel op de mondiale politiek.
Het fenomeen verspreidt zich razendsnel over heel Europa
en de rest van de wereld. Maar wat ís populisme
eigenlijk precies? In dit essay geeft Jan-Werner Müller
antwoord op deze zeer actuele en dringende vraag. Brengt
populisme regering en volk nader tot elkaar of is het
een bedreiging voor de democratie? Wat is het verschil
tussen links en rechts populisme? Uit wie bestaat ‘het
volk’ eigenlijk en wie kan namens dat volk spreken? Aan
de hand van deze en andere prangende vragen zet JanWerner Müller in zijn baanbrekende boek een heldere
theorie over het populisme uiteen. Ook stelt hij met
behulp van concrete strategieën voor hoe we het best met
dit oprukkende verschijnsel om kunnen gaan en de claims
van populisten kunnen weerleggen. Een ware eyeopener.
‘Populisme en rechtsstaat gaan moeizaam samen. Müller
gaat een stap verder: ook de democratie blijft niet
onaangetast.’ Bastiaan Rijpkema, auteur van Weerbare
democratie ‘Dit is een mooi essay over populisme waarin
alles wat er over gezegd kan worden, gezegd wordt.’
Meindert Fennema, biograaf van Geert Wilders ‘Hoe
populisme tot verlies aan pluraliteit leidt, wordt
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glashelder beschreven [door] Jan-Werner Müller.’ Marli
Huijer in Filosofie Magazine
Wat rood was Rosie Price 2019-05-15 Een van dé debuten
van 2019 volgens The Observer De vriendschap tussen Max
Rippon en Kate Quaile is op het eerste gezicht een
onwaarschijnlijke. Max is sociaal en populair, mede door
zijn familienaam. Kate, daarentegen, is introvert en
minder welgesteld: ze werd opgevoed door een
alleenstaande moeder die haar heil zoekt in aardewerk.
Als de twee elkaar ontmoeten op de universiteit en
ontdekken dat ze uit dezelfde buurt komen, ontstaat
desondanks een gemoedelijke, ongecompliceerde
vriendschap. Maar als ze, na hun afstuderen, tijdens een
feest bij Max' familie het begin van een nieuwe fase
inluiden, wordt Kate het slachtoffer van een incident
dat de loop van haar leven voorgoed zal veranderen. Want
wat doe je als je verkracht wordt door een familielid
van je beste vriend? Wat betekent dat voor de
vriendschap en voor je eigen gevoel van veiligheid? Wat
rood was is een overrompelende roman over trauma's,
herinneringen en de grenzen van vriendschap. Op een
ontstellend indringende manier raakt Price aan thema's
als privilege, seksueel misbruik en disfunctionele
families. Rosie Price bewijst met dit debuut, waarin ze
zware thema's niet schuwt, dat zij een ongekend nieuw
literair talent is. Rosie Price (1993) groeide op in
Gloucestershire. Na haar studie Engels aan de
universiteit van Cambridge werkte ze drie jaar bij een
literair agentschap, totdat ze zich besloot te gaan
richten op haar eigen schrijfwerk. Ze woont in Londen.
'Indrukwekkend, actueel en prachtig geschreven.' The
Independent Book Reviews 'Wat rood was is een
intrigerende mix: deels zedenkomedie, deels drama dat
inslaat als een bom.' The Observer 'Verpletterend en
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verfijnd. Een onvergetelijk boek.' Elle
Complot tegen Amerika Philip Roth 2011-10-31 Toen
luchtvaartheld Charles A. Lindbergh bij de verkiezingen
van 1940 Franklin Roosevelt verpletterde, sloeg in elke
joods familie in Amerika de angst toe. Lindbergh verweet
de joden publiekelijk dat ze uit eigenbelang aanstuurden
op een zinloze oorlog met nazi-Duitsland. Wat daarna
gebeurde in Amerika vormt de historische achtergrond
voor Het complot tegen Amerika, de confronterende roman
waarin Philip Roth vertelt hoe zijn eigen familie
overleefde tijdens de periode-Lindbergh.
De grafdelvers Rüdiger Barth 2018-09-26 Winter
1932-1933. De Duitse economie ligt in puin en de
Weimarrepubliek wankelt - in de straten maken
ritselaars, avonturiers, extremisten en vechtersbazen
van allerlei pluimage de dienst uit. In deze cruciale
weken bepaalt een handvol mannen het lot van Duitsland.
In De grafdelvers volgen we deze hoofdrolspelers van dag
tot dag. We zijn getuige hoe zij in hun machtsstrijd de
fragiele democratie afbreken en de fundamenten leggen
voor het Derde Rijk. Hitler streeft nietsontziend naar
de absolute macht en zijn secondant Goebbels is
aanstichter van opstootjes en rumoer; Kanselier Von
Papen probeert krampachtig Hitler aan zijn kant te
krijgen en ijvert ondertussen voor een terugkeer naar de
monarchie, terwijl generaal Von Schleicher, tot dan zijn
politieke bondgenoot, heimelijk een coup plant in een
poging zelf het kanselierschap te bemachtigen.
Ondertussen proberen zij allemaal in het gevlei te komen
bij president Von Hindenburg, de futloze, hoogbejaarde
veldmaarschalk uit de Eerste Wereldoorlog. Een
dramatische strijd om de macht ontbrandt, vol van
intriges, schijnbewegingen, leugens en bedrog. In een
stijl die niet onderdoet voor de spannendste politieke
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historische thrillers van Tomas Ross en Robert Harris
bieden Rüdiger Barth en Hauke Friederichs een
ooggetuigenverslag van de laatste tien weken van de
Weimarrepubliek, de ondergang van de Duitse democratie
en de geboorte van het Derde Rijk. Ze schilderen
gebruikmakend van talrijke dagboeken, brieven,
krantenartikelen en historische documenten een kleurrijk
en meerlagig portret van een tijd die ons bedrieglijk
actueel voorkomt. En zij tonen aan dat de weg naar de
afgrond in tegenstelling tot de heersende opvattingen
zeker niet onvermijdelijk was.
Archangel Robert Harris 2018-05-10 Na het uiteenvallen
van de Sovjet-Unie reist historicus Fluke Kelso van
Oxford naar Moskou voor een conferentie. Op een avond
wordt hij in zijn hotelkamer bezocht door een oudbewaker van Lavrenti Beria, voormalig hoofd van de
Russische geheime politie. De oude man beweert dat hij
aanwezig was toen Stalin stierf en vertelt over een
mysterieus schrift dat Beria toen heeft ontvreemd. Kelso
besluit het verhaal te onderzoeken, maar wat begint als
een onopvallend bezoek aan de staatsarchieven ontaardt
in een levensgevaarlijke achtervolging tot in het
uiterste noorden van Rusland, naar de eindeloze bossen
nabij de havenstad Archangelsk,waar het grootste geheim
van Josef Stalin al vijftig jaar verborgen is.
Vreemdelingen in hun eigen land Arlie Russell Hochschild
2017-08-29 In 'Vreemdelingen in hun eigen land' verlaat
de beroemde socioloog Arlie Hochschild Californië, haar
progressief linkse, kosmopolitische enclave vol
gelijkgestemden, en trekt vijf jaar op met haar rechtse
landgenoten in Louisiana, een van de armste en meest
conservatieve staten van Amerika. Daar leert ze mensen
kennen die een heel ander leven leiden en er ideeën op
nahouden die haaks staan op die van haar. Hochschild
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raakt bevriend met een automonteur, een aannemer, een
telefoonreparateur, een handelsreiziger, een
vrachtwagenchauffeur, een conciërge en een gospelzanger,
en probeert te achterhalen waarom zij tegen hun eigen
belangen in aanhangers zijn van politici als Donald
Trump en op hem stemmen. Het blijkt dat de angst voor
culturele achterstelling, economische achteruitgang en
het gevoel verraden te zijn door de staat doorslaggevend
zijn. Tijdens haar zoektocht vindt Hochschild antwoorden
op een van de cruciale vragen van de hedendaagse
westerse politiek: waarom verzetten mensen zich met hand
en tand tegen 'progressieve' overheidsinterventies
terwijl zij daar zelf het meest van kunnen profiteren?
Een must read voor iedereen die de opkomst van het
rechtspopulisme en de alt-right-beweging wil
doorgronden.
Weerzien in het midden van de aarde Nathan Englander
2018-01-08 Weerzien in het midden van de aarde is de
langverwachte nieuwe roman van de Pulitzerprijs
genomineerde Nathan Englander. Nathan Englander
debuteerde in 1999 met de verhalenbundel Verlost van
vleselijke verlangens, gevolgd door zijn veelgeprezen
roman Het ministerie van Buitengewone Zaken. Zijn
verhalenbundel Waar we het over hebben wanneer we het
over Anne Frank hebben verscheen in 2012 en werd
enthousiast onthaald. ‘Superieure vertelkunst.’ – Vrij
Nederland Israël 2014, nabij Tel Aviv. De naamloze
Gevangene Z wordt al jarenlang in de gaten gehouden door
drie camera’s (vier zou een overkill zijn) en één
bewaker. De enige die hem kan vrijlaten is de Generaal,
maar die ligt in coma – iets wat de Gevangene niet weet.
Een aantal jaar daarvoor sloten een Palestijn en een
Canadese zakenman een merkwaardig soort vriendschap in
Berlijn, die op desastreuze wijze werd beëindigd toen de
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Canadees een Israëlisch geheim agent bleek. Niets is wat
het lijkt in deze politieke roman, want wie vertelt de
waarheid? Alles blijkt met elkaar verband te houden, met
Palestina en met Israël, om te eindigen in een
romantisch diner op een schuilplek in het midden van de
aarde. Want zelfs in een conflictgebied bloeit liefde
op.
Tegen verkiezingen David van Reybrouck 2016-09-29 Onze
representatieve democratie raakt steeds meer in het
slop. De legitimiteit ervan wordt aangetast: steeds
minder mensen gaan stemmen, kiezers worden grilliger in
hun keuze, het ledenaantal van politieke partijen loopt
dramatisch terug. Daarbij wordt de efficiëntie van de
democratie minder: krachtdadig besturen wordt
problematisch, politici moeten hun beleid steeds vaker
afstemmen op de volgende verkiezingen. Het leidt
allemaal tot wat David Van Reybrouck in een dwingend
betoog het democratisch vermoeidheidssyndroom noemt.
Maar hoe komen we daarvan af? Pappen en nathouden - dat
is wat er nu voornamelijk gebeurt. Er zijn hier en daar
wat vernieuwingstendensen, al dan niet in georganiseerd
verband. Van Reybrouck vreest dat dit soort marginale
oplossingen niet meer voldoende is en dat het
oprispingen zijn van een systeem dat steeds meer
vastloopt. Zijn voorkeur gaat uit naar een oud
democratisch principe dat vooral in het klassieke Athene
werd gehanteerd: de loting. Tot aan de Franse Revolutie
is dat democratische middel vaak aangewend, niet alleen
in Athene, maar ook in bloeiende republieken als die van
Venetië en Florence tijdens de renaissance. Na de Franse
Revolutie leeft het alleen voort in de rechtspraak van
sommige landen. David Van Reybrouck zet in een
glashelder betoog uiteen dat loting een effectieve
mogelijkheid is om onze machteloos geworden democratie
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weer pit en vaart te geven en de burgers weer te
betrekken bij wat ons allen als samenleving aangaat.
Wereldorde Henry Kissinger 2015-03-09 Provocerend en
uitgesproken In Wereldorde neemt Kissinger ons mee op
een wereldreis langs de historische opvattingen over de
ordening van de wereld. Hoe uiteenlopend deze
opvattingen ook zijn, iedere beschaving zag zichzelf als
het middelpunt van de wereld en beschouwde de eigen
normen en waarden als universele standaard. In onze tijd
speelt de internationale politiek zich af op
wereldniveau. Tegenstrijdige historische opvattingen
over de hoe de wereld in elkaar zit, of zou moeten
zitten, komen met elkaar in aanraking. Maar de
belangrijke spelers zijn onbekend met elkaars spelregels
en een gemeenschappelijk doel is er niet. Wereldorde is
een uniek boek waarin Kissinger laat zien hoe oude
opvattingen terug te vinden zijn in hedendaagse
conflictsituaties en hoe we - mogelijk - tot een
vreedzame oplossing kunnen komen. Henry Alfred Kissinger
werd geboren in Fürth (Duitsland) in 1923. Zijn familie
verhuisde in 1938 naar New York, op de vlucht voor het
naziregime. Als politicus en diplomaat is hij overal op
de wereld geweest, stond presidenten met raad en daad
terzijde en was nauw betrokken bij de grote politieke
gebeurtenissen van onze tijd. Hij schreef vele boeken
waaronder zijn memoires (Classic Memoirs), uitgegeven in
drie boeken (2011-2012). In 1973 werd hem de Nobelprijs
voor de Vrede toegekend.
How Democracies Die Steven Levitsky 2018 Democracies can
die with a coup d'Utat - or they can die slowly. This
happens most deceptively when in piecemeal fashion, with
the election of an authoritarian leader, the abuse of
governmental power and the complete repression of
opposition. All three steps are being taken around the
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world - not least with the election of Donald Trump and we must all understand how we can stop them. From
the reign of General Augusto Pinochet in Chile to the
quiet undermining of Turkey's constitutional system by
President Recip Erdogan, Harvard professors Steven
Levitsky and Daniel Ziblatt draw insightful lessons from
across history to shine a light on governmental
breakdown across the 20th and 21st centuries - including
the dangers of an authoritarian leader faced with a
major crisis. Based on years of research, they present a
deep understanding of how and why democracies die; an
alarming analysis of how democracy is being subverted
today in the US and beyond; and a guide for maintaining
and repairing a threatened democracy, for governments,
political parties and individuals. History doesn't
repeat itself. But we can protect our democracy by
learning its lessons, before it's too late.
Over tirannie Timothy Snyder 2017-03-08 Direct na de
Amerikaanse verkiezingen in november 2016 stelde
historicus Timothy Snyder een lijst op van twintig
aanbevelingen die van belang zijn als de democratie
wordt bedreigd. Hij plaatste deze lijst op zijn
Facebookpagina en het bericht ging direct viral. In Over
tirannie werkt Snyder deze twintig lessen uit met
concrete voorbeelden uit de geschiedenis. Hij waarschuwt
ons dat wij niet wijzer zijn dan de Europeanen in de
twintigste eeuw, die hun democratieën zagen zwichten
voor fascisme, nazisme en communisme: bewegingen waarin
één leider of één partij uitdrukking gaf aan de stem van
het volk en beloofde de burgers te beschermen tegen
bedreigingen van buitenaf. Ook in de huidige tijd lijkt
het voortbestaan van de liberale democratie op het spel
te staan. Niet eerder was de geschiedenis van de vorige
eeuw zo actueel. Een voordeel is dat we kunnen leren van
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ervaringen uit het verleden om de opmars van tirannie te
stuiten. TIMOTHY SNYDER is hoogleraar geschiedenis aan
Yale University. Hij publiceerde de invloedrijke boeken
Bloedlanden (2011) en Zwarte aarde (2015). In januari
2017 hield hij in Amsterdam de Nooit Meer Auschwitzlezing.
Deze waarheden Jill Lepore 2020-06-30 Deze waarheden is
de briljante weerslag van de bewogen geschiedenis van de
Verenigde Staten. In fonkelend proza beschrijft Jill
Lepore de worsteling van Amerika met haar eigen historie
en met de fundamentele waarheden waarop zij als natie is
gebouwd: gelijkheid van alle mensen, soevereiniteit, en
het recht op leven, vrijheid en het streven naar geluk.
Dit boek voorziet die worsteling van historische
context. Een erudiete, messcherpe analyse van de
Amerikaanse politiek, het recht, de journalistiek, de
technologie, de erfenis van de slavernij, de blijvende
ongelijkheid. Bekende en onbekende Amerikanen bevolken
het relaas: presidenten en schurken, rijken en
armoedzaaiers, wetenschappers en kunstenaars – en dragen
bij aan Lepore’s meeslepende verhaal.
Catch & Kill Ronan Farrow 2019-10-16 Het onthutsende,
explosieve boek van Ronan Farrow over seksueel misbruik
en het machtsspel om de waarheid te verhullen. Tijdens
een routine-onderzoek komt Ronan Farrow een verhaal op
het spoor waar alleen nog maar over wordt gefluisterd:
een van Hollywoods beroemdste producers is een seksueel
roofdier, beschermd door angst, zijn rijkdom, en een
samenzwering van stilte. Terwijl Farrow dieper in de
zaak duikt, raakt hij in het vizier van allerlei
schimmige personen – van dure advocaten tot getrainde
spionnen – die een intimidatie-campagne tegen hem
beginnen. Ze dreigen zijn carrière om zeep te helpen,
achtervolgen hem overal, en proberen een misbruikverhaal
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uit zijn eigen familie tegen hem te gebruiken. Een spoor
van aanwijzingen onthult corruptie en doofpotaffaires
van Hollywood tot Washington, en ver daarbuiten. ‘Farrow
brak met een journalistieke moker door de minutieus
overeind gehouden façade van Hollywood, en bracht
machtige mannen ten val.’ Hollywood Reporter
Het ding om je hals Chimamanda Ngozi Ngozi Adichie
2016-10-14 In een sierlijke stijl en met een groot
inlevingsvermogen schrijft de Nigeriaanse auteur
Chimamanda Ngozi Adichie over Amerika en Afrika en over
de band tussen mannen en vrouwen, ouders en kinderen. In
het beklemmende 'Een persoonlijke beleving' zoeken een
christelijke vrouw en een arme moslima tijdens
straatrellen dekking in een winkel. In 'Morgen is te
ver' ontdekt een vrouw het verschrikkelijke geheim
achter de dood van haar broer. En in het titelverhaal
wordt de eenzaamheid beschreven van een Nigeriaans
meisje dat vol goede hoop naar de Verenigde Staten is
geëmigreerd, maar eenmaal aangekomen moet vaststellen
dat het land niet voldoet aan haar verwachtingen.
Kunt gij 't haar vergeven? Anthony Trollope 1867
Planeet Paranoia Matt Haig 2018-07-05 De wereld knoeit
met onze geest. De mate van stress en angst neemt toe.
Een snelle, gejaagde planeet zorgt voor een snel en
gejaagd leven. We zijn meer verbonden, maar voelen ons
steeds eenzamer. En we worden aangemoedigd om ons zorgen
te maken over alles, van de wereldpolitiek tot onze BMI.
Na jaren van depressie en paniekaanvallen, werd het voor
Matt Haig tijd om stil te staan. Hij ging op zoek naar
de link tussen wat hij voelde en de wereld om hem heen.
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
how-democracies-die-what-history-reveals-about-our-future

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.
Over het politieke / druk 1 Chantal Mouffe 2008-01
Pleidooi voor een pluralistische wereldorde met
verschillende besluitvormingscentra.
De nieuwe zijderoutes Peter Frankopan 2018-11-15 Peter
Frankopan over het heden en de toekomst van een wereld
die drastisch aan het veranderen is We volgen de
opkomende zijderoutes naar het oosten, van Europa naar
China via Rusland en het Midden-Oosten. In de westerse
wereld overheersen in dit Brexit- en Trump-tijdperk
begrippen als versnippering en isolatie. Dit staat in
schril contrast met wat er sinds 2015 langs de
zijderoutes gebeurt: de banden zijn versterkt en de
onderlinge samenwerking is groter geworden. Er staan
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geen westerse landen in de top tien van snelst groeiende
economieën in 2017, en dat is al tien jaar zo. Europese
voetbalclubs hebben Chinese en Russische eigenaren,
Qatar organiseert in 2222 het WK, Franse wijngaarden
zijn in Chinese handen, een Iraanse zakenman die een
apartement had gehuurd in Istanbul dat hem beviel, kocht
het hele flatgebouw. Vanuit zijn unieke invalshoek kijkt
Peter Frankopan naar het netwerk van relaties langs de
nieuwe zijderoutes en laat zien wat het effect zal zijn
van deze voortdurende verschuivingen in het
machtscentrum, iets wat in het Westen zelden terug te
vinden is in de krantenkoppen. Dit belangrijke en
uiteindelijk hoopvolle boek gaat verder waar De
zijderoutes eindigde en zet de schijnwerpers op thema's
waar ons voortbestaan van afhangt.
De toekomst is geschiedenis Masha Gessen 2018-02-15
Masha Gessen, bekroond journaliste, geeft een fenomenaal
inzicht in de gebeurtenissen en krachten die haar
geboorteland Rusland de afgelopen decennia hebben
ontwricht. In De toekomst is geschiedenis volgt ze de
levens van mensen die geboren werden in de nadagen van
het Sovjetrijk en opgroeiden met ongekende
verwachtingen. Haar hoofdpersonen - kinderen en
kleinkinderen van de bouwmeesters van het nieuwe Rusland
- koesteren elk hun eigen aspiratie, als ondernemer,
activist, denker of schrijver. Gessen brengt in kaart
hoe hun levens beïnvloed worden door de intriges van een
verpletterend regime dat weigert zichzelf te begrijpen.
Een regime waarin de oude Sovjetorde ongehinderd kan
terugkeren in de vorm van de maffiastaat die Rusland nu
is. De toekomst is geschiedenis is een sterk en urgent
verhaal, een waarschuwing voor nu en alle tijden.
What happened Hillary Rodham Clinton 2017-10-03 Hillary
Clinton over de meest onvoorspelbare
how-democracies-die-what-history-reveals-about-our-future

presidentsverkiezingen uit de geschiedenis Dit is de
Nederlandstalige editie van het indrukwekkende boek van
Hillary Clinton over de meest onvoorspelbare
presidentsverkiezingen uit de geschiedenis. Persoonlijke
onthullingen over de strijd met Donald Trump, over de
campagne, Russische inmenging en hoe ze het onverwachte
verlies verwerkte. Een boek voor iedereen die wil
begrijpen wat er echt is gebeurd in 2016. ‘In het
verleden had ik vaak het gevoel dat ik voorzichtig moest
zijn in het openbaar. Alsof ik moest koorddansen zonder
vangnet. Dat gevoel laat ik nu compleet varen. Ik zal
alles vertellen.’ - Hillary Rodham Clinton. Bevrijd van
alle beperkingen in politiek opzicht, vertelt Hillary
hoe het was om de eerste vrouwelijke presidentskandidate
te zijn in verkiezingen die werden gedomineerd door
ongekende dieptepunten, wendingen die een romanschrijver
niet had kunnen bedenken, Russische inmenging en een
opponent die alle regels aan zijn laars lapte. In What
happened vertelt ze hoe het was om het op te nemen tegen
Donald Trump, welke fouten ze maakte, hoe ze omging met
alle kritiek die ze kreeg en hoe ze het onverwachte
verlies verwerkte. Hillary Clinton verloor de
verkiezingen, maar is bij lange na niet gebroken of
verslagen. Met haar meest persoonlijke memoires tot nu
toe richt ze zich tot iedereen die wil begrijpen wat er
echt is gebeurd in 2016.
How Democracies Die Steven Levitsky 2018-01-25 Two
Harvard professors explain the dangerous world we face
today Democracies can die with a coup d'état - or they
can die slowly. This happens most deceptively when in
piecemeal fashion, with the election of an authoritarian
leader, the abuse of governmental power and the complete
repression of opposition. All three steps are being
taken around the world - not least with the election of
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Donald Trump - and we must all understand how we can
stop them. In How Democracies Die, Harvard professors
Steven Levitsky and Daniel Ziblatt draw insightful
lessons from across history - from the rule of General
Augusto Pinochet in Chile to the quiet undermining of
Turkey's constitutional system by President Recip
Erdogan - to shine a light on regime breakdown across
the twentieth and twenty-first centuries. Notably they
point to the dangers of an authoritarian leader faced
with a major crisis. Based on years of research, they
present a deep understanding of how and why democracies
die; an alarming analysis of how democracy is being
subverted today in the US and beyond; and a guide for
maintaining and repairing a threatened democracy, for
governments, political parties and individuals. History
doesn't repeat itself. But we can protect our democracy
by learning its lessons, before it's too late.
Fascisme Madeleine Albright 2018-06-12 ‘Als regeringen
in Europa en Amerika de opmars van het fascisme niet
tegenhouden, wie dan wel?’ – Madeleine Albright Een
destructieve kracht is in de hele wereld bezig aan een
hernieuwde opmars. En die kracht heeft volgens de
voormalige US Secretary of State Madeleine Albright alle
kenmerken van fascisme. Aan het eind van de jaren
tachtig, toen de Koude Oorlog ten einde kwam, geloofde
zij net als velen dat de democratie voor eens en altijd
had gezegevierd. Maar bijna dertig jaar later lijkt de
loop van de geschiedenis niet langer zeker. Instituten
waar ze heel haar leven op kon rekenen worden
aangevallen. Democratische principes worden aan de kant
gezet en de notie ‘waarheid’ wordt belachelijk gemaakt
door individuen met enorme macht. Overal waar Madeleine
Albright komt wordt haar gevraagd: Wat denk je? Waarom
gebeurt dit? Wat kunnen we doen? Albright roept ons op
how-democracies-die-what-history-reveals-about-our-future

de fouten van het verleden niet te herhalen. Daarbij
baseert ze zich mede op haar jeugdervaringen in het door
oorlog verscheurde Europa en de kennis die ze opdeed als
diplomaat
Het plein en de toren Niall Ferguson 2017-11-15 In Het
plein en de toren laat Niall Ferguson zien dat netwerken
zo oud zijn als de geschiedenis. Het centrum van bijna
alle oude steden vertoont eenzelfde structuur: een groot
plein waar het volk zich verzamelde en een toren van
waaruit de elite heerste. De strijd tussen deze twee
groepen is door de geschiedenis heen een veldslag van
netwerken geweest. Gilden, families, broederschappen,
clans - wie kent wie, wie werkt samen met wie? Soms lag
de macht bij de toren, soms bij het plein. Van de
drukkers en priesters die de Reformatie hebben
vormgegeven tot de vrijmetselaars die de Amerikaanse
revolutie hebben geleid, het waren netwerken die de
gevestigde orde van pausen en koningen verstoorden. Het
plein en de toren is een eerbetoon aan de talloze
manieren waarop de strijd tussen rivaliserende netwerken
de loop van de geschiedenis heeft bepaald.
Loyaliteit James Comey 2018-05-08 Als directeur van de
FBI had James Comey nooit verwacht midden in de
verkiezingsstrijd tussen Donald Trump en Hillary Clinton
te belanden, en toch is dat precies wat er gebeurde. Hij
speelde een sleutelrol in de onderzoeken naar de e-mails
van Hillary Clinton en de connecties van het Trumpcampagneteam met Rusland. Het eerste kostte Clinton
waarschijnlijk het presidentschap; het laatste kostte
Comey zijn baan. In Loyaliteit doet hij met vaardige pen
en scherp observatievermogen verslag van die historische
gebeurtenissen en van zijn eerdere carrière. Of hij nu
vertelt over zijn confrontaties met de New Yorkse maffia
of met de politieke top van George W. Bush, steeds
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onderzoekt hij de vraag: wat is een goed leider, en waar
hoort diens loyaliteit te liggen?
Tien dagen die de wereld deden wankelen John Reed 1976
Een Amerikaanse journalist geeft een sympathiserend
ooggetuigeverslag van de bolsjewistische revolutie van
1917.
The making of Donald Trump David Cay Johnston 2017-01-12
'Het boek is een must-read, goed geschreven, goed
geïnformeerd, up to date - ik heb het één in ruk
uitgelezen.' Harm Ede Botje, Vrij Nederland ****
'Overtuigend.' - de Volkskrant 'In zijn biografie
belicht hij de schaduwkanten van Trumps carrière, de
rechtszaken en controverses.' - Trouw 'Het boek tekent
Trump als een rasoplichter met dictatoriale neigingen.'NRC Handelsblad 'The Making of Donald Trump' van David
Cay Johnston is een onthullende visie op Trumps leven en
werk. Na de hectische Amerikaanse verkiezingen zit er
vanaf 20 januari 2017 een nieuwe president in het Witte
Huis: Donald Trump. 'The making of Donald Trump' is een
toegankelijke biografie waarin Johnston het verhaal
vertelt van een jongen uit Queens die uitgroeide tot een
wereldwijde tv-beroemdheid. Trump is een meester in de
omgang met de media en een onvermoeibare ondernemer.
Maar zijn loopbaan is verre van smetteloos. Door de
jaren heen zijn rechtszaken en controverses zijn deel.
'The Making of Donald Trump' biedt een volledig beeld
van Trumps leven en werk: van de oorsprong van zijn
familiefortuin tot de groei van zijn zakenimperium; van
het begin van zijn carrière tot zijn verrassende
presidentiële campagne. Puttend uit interviews,
financiële gegevens, gerechtelijke documenten en
publieke verklaringen uit een periode van tientallen
jaren, biedt David Cay Johnston ons een diepgaande blik
op de man die door velen onderschat werd en nu president
how-democracies-die-what-history-reveals-about-our-future

van de Verenigde Staten is. David Cay Johnston is een
veelvuldig onderscheiden onderzoeksjournalist, die
Donald Trump al jarenlang intensief volgt. In 2001 won
hij de prestigieuze Pullitzer Prize. Hij werkte onder
andere voor The New York Times en is columnist voor The
Daily Beast en USA Today. Voor deze geactualiseerde
editie van The Making of Donald Trump herschreef hij het
nawoord. 'Een treffend overzicht van de carrière van
Trump. Johnston, die het vastgoedbedrijf bijna drie
decennia heeft gevolgd, schreef een vernietigende
aanklacht tegen het creatieve boekhouden van Trump en
tegen zijn zakelijke praktijken.' - The New York Times
'Onderzoeksjournalistiek op zijn best.' - USA Today 'Een
verwoestende aanval op de Republikeinse
presidentskandidaat. Johnston ontwart de knoop van
leugens waarop Trumps presidentiële campagne tot nu toe
is gebaseerd.' - The Independent
Gratis geld voor iedereen Rutger Bregman 2019
Bezoek van de knokploeg Jennifer Egan 2011-09-15 Nu al
een klassieker! In Bezoek van de knokploeg maken we
kennis met platenproducer Bennie, zijn vroegere
punkvriend Scotty, Sasha, kleptomane en Bennies
assistente, knappe Alex, Sasha's date voor één nacht, en
vele anderen. Daar waar hun levens elkaar kruisen
verwoordt Jennifer Egan met verve en humor de grote truc
die de tijd met ons uithaalt, in een roman over
verleiding en verlies. Bezoek van de knokploeg is als
een conceptalbum uit de jaren zeventig.
Identiteit Francis Fukuyama 2019-03-06 Fukuyama, de
schrijver van het wereldwijd beroemde boek ‘Het einde
van de geschiedenis’, bekijkt in zijn nieuwe boek
‘Identiteit’ het electorale succes van populisten. Dit
succes wordt vaak verklaard vanuit economische motieven,
maar komt in feite voort uit een behoefte aan
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identiteit. In ‘Het einde van de geschiedenis’ schreef
Fukuyama al dat mensen hechten aan erkenning van hun
waardigheid. Nu verklaart hij vanuit dit begrip het
huidige tijdsgewricht. Voorheen streefde de liberale
democratie naar universele erkenning van burgerschap met
onvervreemdbare rechten. Nu heeft identiteitspolitiek op
basis van religie, ras, etniciteit of gender de
overhand. De opleving van de gepolitiseerde islam,
identiteitspolitiek gericht op etnische minderheden,
activisme op universiteiten en het anti-immigrantenpopulisme zijn daar voorbeelden van. De behoefte aan
identiteit kan niet zomaar opzij worden gezet. Daarom
moet zij ingevuld worden op een manier die de democratie
ondersteunt in plaats van ondermijnt. Identiteit is een
noodzakelijk boek – een ernstige waarschuwing dat we
onszelf veroordelen tot voortdurend conflict, tenzij we
een universele invulling aan menselijke waardigheid
geven.
Over vrijheid John Stuart Mill 1870
Waarom sommige landen rijk zijn en andere arm Daron
Acemoglu 2012-11-02 Het is een van de grote
wereldvraagstukken: waarom zijn sommige landen rijk en
andere arm? Ligt de verklaring in culturele verschillen,
het klimaat of geografische omstandigheden? Of is er een
andere oorzaak? Waarom is bijvoorbeeld Botswana een van
de snelst groeiende economieën ter wereld en blijven
andere Afrikaanse landen, zoals Zimbabwe en Congo,
ondergedompeld in geweld en armoede? Daron Acemoglu en
James Robinson laten overtuigend zien dat het de
politieke en economische instituties zijn die het
economische succes of falen van een land bepalen;
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instituties die innovatie en economische groei
stimuleren en welvaart en vrede garanderen. De auteurs
illustreren hun betoog met tal van fascinerende
voorbeelden. Eén daarvan is Korea, een in wezen homogene
staat. In Zuid-Korea legt de overheid verantwoording af
aan de burgers en heeft de bevolking volop economische
kansen; het land is zeer welvarend. Noord-Korea wordt
dictatoriaal geregeerd en kent al tientallen jaren
onderdrukking en hongersnood. Op basis van vijftien jaar
veldonderzoek en historische research hebben de auteurs
een nieuwe, overtuigende politiek-economische theorie
geformuleerd. Waarom sommige landen rijk zijn en andere
arm laat ons met andere ogen naar de wereld kijken en
geeft een dieper inzicht in de oorzaken van armoede en
rijkdom. Daron Acemoglu is hoogleraar economie aan het
MIT. Hij ontving de John Bates Clark Medal. Degenen die
deze onderscheiding krijgen, worden beschouwd als
belangrijke kanshebbers voor de Nobelprijs. James
Robinson is politiek wetenschapper en econoom. Hij is
hoogleraar aan Harvard University en een wereldberoemde
Latijns-Amerikaen Afrikadeskundige. `Acemoglu en
Robinson hebben een boeiend en zeer lezenswaardig boek
geschreven.' Niall Ferguson `In Why Nations Fail staan
zo veel goede dingen, dat ik onmogelijk alles kan
opnoemen.' Charles C. Mann `Acemoglu en Robinson hebben
een belangrijk boek geschreven, dat het verdient te
worden gelezen door politici en economen waar ook ter
wereld.' Het Financieele Dagblad `Waarschijnlijk leest u
net als ik dit boek in één keer uit en neemt u het
daarna nog vaak ter hand.' Jared Diamond, auteur van
Zwaarden, paarden & ziektekiemen
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