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Oom Wolfraam en mijn chemische jeugd Oliver W. Sacks 2001 De befaamde
psychiater vertelt over zijn jeugdjaren, toen hij een grote belangstelling
koesterde voor chemie en natuurkunde.
Kwame Nkrumah David Rooney 1988 Studie over het leven en de idealen van
de Ghanese premier (1909-1972) die in 1957 de eerste postkoloniale Afrikaanse
leider was
Over groei en vorm D'Arcy Wentworth Thompson 2019 Het boek Over groei en
vorm is een van de meesterstukken uit de twintigste eeuwse wetenschappelijke
literatuur.
Kracht van het geluk Dalai Lama 2011-10-07 Zijne Heiligheid de Dalai Lama
heeft in zijn leven groot lijden gekend, maar hij straalt altijd vriendelijkheid en
rust uit. Hoe doet hij dat? In De kracht van het geluk laat Howard Cutler de lezer
kennismaken met de filosofie van de Dalai Lama over hoe je gemoedsrust kunt
vinden en in het reine kunt komen met het lijden van de wereld. Samen
onderzoeken zij de wortels van de vele problemen waarmee de mensheid te
kampen heeft en tonen ze ons hoe we die rampen kunnen benaderen op een
manier die tegelijkertijd verlicht en ons helpt in onze zoektocht naar geluk. Door
verhalen, meditaties en diepgaande gesprekken leert de Dalai Lama de lezer de
culturele invloeden en manieren van denken te benoemen die leiden tot verdriet
en hoe we onze eigen problemen die we het hoofd moeten bieden, evenals de
moeilijkheden van anderen, kunnen doorgronden en oplossen. Het resultaat is
een wijze benadering van menselijke problemen die zowel optimistisch als

realistisch is, zelfs in tijden van grote uitdagingen.
De uitvinder van de natuur Andrea Wulf 2016-06-09 Alexander von Humboldt
(1769-1859) was een moedige ontdekkingsreiziger en de bekendste
wetenschapper van zijn tijd. Hij had een grote honger naar avontuur en
ontdekkingen, hij beklom de hoogste vulkaan ter wereld, reisde door Siberië,
waar de bevolking aan miltvuur leed, en deed onderzoek in de meest afgelegen
gebieden. Met zijn ideeën was hij zijn tijd ver vooruit. Andrea Wulf beschrijft zijn
gedurfde expedities en geeft op toegankelijke wijze inzicht in zijn baanbrekende
onderzoek naar de vorming van het landschap op verschillende continenten.
Humboldt wist toen al dat menselijk ingrijpen effect heeft op het klimaat. Zijn
gedachten werden aangescherpt door zijn vriendschappelijke relaties met
Goethe en Jefferson, en vormden een inspiratiebron voor grootheden uit diverse
disciplines, onder wie Darwin, Bolívar, Wordsworth en Thoreau.
Silas Marner, de wever van Raveloe George Eliot (pseud. van Mary Ann Evans)
1861
Het sirtfood dieet Glen Matten 2017-04-26 Afvallen met kurkuma, groene thee,
rode wijn en… chocola! Hét dieet waar Adele maar liefst 20 kilo mee is
afgevallen Het Sirtfood dieet is samengesteld door de Britse
voedingsdeskundigen Aidan Goggins en Glen Matten en waar menig atleet en
personal trainer bij zweert. De plotselinge populariteit dankt het dieet naast haar
aanhangers ook aan het feit dat het één van de weinige diëten is waar plaats is
voor rode wijn en chocola. In dit baanbrekende en veelbesproken dieetboek
onthullen Goggins en Matten de werking van zogenoemde sirtfoods en het effect
op ons metabolisme. Je leest in dit boek de theorie achter het dieet, informatie
over de sirtfoods én een flink aantal makkelijke recepten om je op weg te
helpen. Sirtfood is de verzamelnaam voor voedingsmiddelen die een groep
genen – genaamd sirtuïnes –stimuleren. Als de sirtuïne, ook wel de skinny gene
genoemd, eenmaal geactiveerd is, verbrand je vet en bouw je spiermassa op.
En het fijne is dat sirtfoods vaak in hele normale producten zitten! Zoals
boerenkool, aardbeien, kurkuma, groene thee, rode wijn, appels, rucola en
chocola.Na diepgaand wetenschappelijk onderzoek is eerst het Sirtfood dieet
getest in een van de meest exclusieve sportscholen van Londen. Deelnemers
vielen in 7 dagen 3,2 kilo af en zagen een toename in droge spiermassa. Niet
voor niets een veelgekozen dieet onder sporters, personal trainers en sterren! •
Wetenschappelijk onderbouwd • Makkelijk uitvoerbaar stappenplan • Methode
wordt gesteund door sporters en beroemdheden, zoals Adele televisie-chef-kok
Lorraine Pascale, wedstrijdzeiler Sir Ben Ainslie en Pippa Middleton • Ook
verkrijgbaar: Het Sirtfood dieet receptenboek! Aidan Goggins en Glen Matten
zijn beiden voedingsdeskundigen. Goggins interesse in de heilzame werking van
voeding werd geboren door zijn wens zijn auto-immuunziekte te bestrijden. Hij
heeft naast sporters ook Pippa Middleton begeleid. Matten noemt zichzelf een
nutrition nerd en full on foodie. Hij is een veelgevraagd spreker. 'Het Sirtfood
dieet is het dieet waar iedereen over praat, niet in de laatste plaats omdat je

dingen mag die meestal verboden zijn, bijvoorbeeld chocola, rode wijn en koffie.'
The Mirror 'Een no-nonsense dieet waarvan je veel afvalt en dat ongelooflijk
goed is voor de gezondheid. Ik ben een enorme fan!' Lorraine Pascale, tv-chef
bij BBC 'Een openbaring voor mijn eetpatroon.' David Haye, zwaargewicht
bokskampioen
Paarse hibiscus Chimamanda Ngozi Adichie 2016-10-14 De vijftienjarige
Nigeriaanse Kambili is de dochter van een rijke en fanatiek religieuze man die
voor de buitenwereld de reputatie heeft van een filantroop. Maar hij regeert zijn
gezin met harde hand en het leven van Kambili wordt bepaald door zijn strenge
regels. Tijdens een logeerpartij bij een vrijgevochten tante ontdekken zij en haar
broer dat het ook anders kan: overal staan boeken, heerlijke etensgeuren
overheersen en gelach weerklinkt door het huis. Als ze naar hun vader
terugkeren, escaleert de situatie binnen het gezin en Kambili moet alles op alles
zetten om haar familie bijeen te houden.
De laatste man in de toren Aravind Adiga 2011-08-22 Aan wie je het ook vraagt
in Bombay, iedereen zal zeggen dat Toren A helemaal pucca is. Het gebouw is
dan wel omringd door sloppenwijken en er razen ook continu vliegtuigen over,
toch is het al vijftig jaar lang pucca. Maar Bombay is veranderd in die lange tijd,
en niet alleen van naam. Mumbai is nu een stad in ontwikkeling, bevolkt door
welvarende Indiërs die in het buitenland steenrijk zijn geworden. Wanneer
projectontwikkelaar Dharmen Shah de bewoners van Toren A probeert uit te
kopen om er luxueuze appartementen te bouwen, is zijn bod meer dan
genereus. Maar lang niet iedereen accepteert het bod: velen wonen al hun hele
leven in het gebouw en zijn bovendien op leeftijd. De spanningen tussen de
doorgaans zo beleefde bewoners van Toren A komen tot een kookpunt wanneer
ze een voor een toch voor het geld zwichten, behalve de halsstarrige leraar
Masterji. Het wordt steeds duidelijker dat het gevaarlijk is om Shah ook maar iets
te weigeren en als de deadline voor de verkoop nadert, veranderen Masterjis
buren in vijanden, en zijn vrienden in samenzweerders. De laatste man in de
toren is een innovatieve en spannende roman over geld en macht, luxe en
verlies, hebzucht en moord. Een weergaloos boek over een man die weigert zich
aan te passen aan een snel veranderende wereld.
Heerlijke nieuwe wereld Aldous Huxley 2015-09-15 De Toekomstroman par
excellence. De in een verre toekomst gesitueerde wereld waarin seksuele
voortplanting is vervangen door de productie van ‘baby’s in flessen’ (bij ons
ingeburgerd als in-vitrofertilisatie) is inmiddels in meerdere opzichten profetisch
gebleken. Huxleys denkbeelden vormen een belangrijke bron van inspiratie voor
onder anderen de controversiële Franse schrijver Michel Houellebecq, met
name voor diens roman Mogelijkheid van een eiland.
Misbehaving Richard Thaler 2018-05-04 Nobelprijswinnaar Richard Thaler
vertelt in ‘Misbehaving’ het verhaal van drie wetenschappers die in een
gezamenlijke queeste de economie op haar kop zetten en vrienden werden voor
het leven. Toen in de jaren zeventig economie als een harde wetenschap werd

geprofileerd, rebelleerde een klein groepje wetenschappers hiertegen. Zij
stelden dat er een belangrijk ding over het hoofd werd gezien in de economie:
de mens. Thaler, Kahneman en Tversky legden de basis voor wat we nu de
gedragseconomie noemen. ‘Misbehaving’ is een persoonlijk verhaal, doorspekt
met prachtige anekdotes en leerzame voorbeelden uit het dagelijks leven. De
leukste manier om iets te leren over gedragseconomie.
De structuur van wetenschappelijke revoluties Thomas S. Kuhn 1972
De vergissing van Descartes Antonio Damasio 2019-01-18 In zijn bestseller 'De
vergissing van Descartes' zet Antonio Damasio zich af tegen Descartes’
opvatting dat lichaam en geest twee verschillende, van elkaar gescheiden
aspecten van de mens zouden zijn. Lichaam en geest zijn juist onlosmakelijk
verbonden. Damasio put uit zijn ervaringen met patiënten met hersenschade om
te laten zien welke rol de emoties spelen bij de vorming van ons wereldbeeld.
Een herdruk ter gelegenheid van Antonio Damasio's nieuwe boek, 'De vreemde
orde der dingen', waarin hij laat zien hoe emotie en gevoel bepalend zijn voor de
menselijke cultuur.
Wij-zangen Rabindranath Tagore 1914
Hall's Iconografisch handboek James Hall 1992
Ross and Wilson Anatomie En Fysiologie in Gezondheid En Ziekte 2017
De Witte tijger Aravind Adiga 2021-01-19 De witte tijger won de Booker Prize, en
werd een wereldwijde bestseller. Nu is het boek verfilmd door Netflix. Balram
Halwai is een man met vele gezichten. Hij is dienaar, chauffeur, filosoof en
ondernemer. Balram groeit op in de binnenlanden van India en blijkt al snel het
slimste jongetje van het dorp te zijn, maar zijn familie kan geen verdere scholing
betalen. Wanneer een welvarende zakenman uit Delhi hem inhuurt als zijn
chauffeur krijgt hij eindelijk een kans op succes. Delhi is een openbaring voor
Balram: overal ligt rijkdom voor het grijpen en zijn uitzichtloze bestaan lijkt ten
einde. Maar Balram beseft dat er maar één manier is om boven zijn eigen kaste
uit te stijgen: hij moet zijn meester vermoorden. 'Een uitbundig boek waar het
vertelplezier vanaf spat.' NRC 'Pijnlijk, geestig en kwaad. Een absoluut
prijsboek.' Het Parool 'Een meesterwerk.' The Times
Jeeves fikst 't Pelham Grenville Wodehouse 1970
Tussen de aanslagen Aravind Adiga 2012-01-30 Welkom in het stadje Kittur.
Kittur is gelegen aan de zuidwestelijke kust van India, ingeklemd tussen de
Arabische Zee en de Kaliamma-rivier. Als we mogen afgaan op de personages
die Tussen de aanslagen bevolken, dan biedt Kittur een uitzonderlijke mix van
slimmeriken en verdorven zielen, van up-and-coming en losers, en van dichters
en profeten, in een India zoals dat nog maar nauwelijks beschreven is in de
hedendaagse literatuur. Tussen de aanslagen is een portret van het leven in een
Indiaas stadje in de periode tussen de moordaanslagen op IndiraGandhi in 1984
en haar zoon Rajiv in 1991. Adiga beschrijft in zijn bejubelde stijl de klassenstrijd
in zijn land met de felheid van een underdog en de passie van een
beeldenstormer. Tussen de aanslagen is een briljant en gedurfd mozaïek van

het leven in India. Met dezelfde nietsontziende eerlijkheid als in De Witte Tijger
vergroot Adiga opnieuw ons begrip van de wereld waarin we leven.
The World Water Crisis Stephen Brichieri-Colombi 2009-01-15 In the last
decade, water resources planners have frequently signalled an impending water
crisis. The message is that the world is running out of water and that only by
careful planning and the adoption of integrated water resources management
can catastrophe be avoided. Stephen Brichieri-Colombi challenges these
perceptions. He maintains that the crisis is one of resource management rather
than availability: it arises because water resource planners advocate exploitation
of rivers without due regard to social, environmental and geopolitical
consequences. The author advances a new paradigm--water in the national
economy--which will enable developing countries to meet future food and water
demands without increasing abstraction from rivers and consequential riparian
conflict. A powerful re-appraisal of the development of global water resources.
Who's Who in Science and Engineering 2008-2009 Marquis Who's Who, Inc.
2007-12
Rawls, Een theorie van rechtvaardigheid 2006 Politieke en wijsgerige
beschouwing over rechtvaardigheid: het hoofdwerk van de Amerikaanse
rechtsfilosoof (1921-2002).
Culturele actie voor vrijheid Paulo Freire 1974
Cincinnati Magazine 2003-04 Cincinnati Magazine taps into the DNA of the city,
exploring shopping, dining, living, and culture and giving readers a ringside seat
on the issues shaping the region.
De man in duplo Jose Saramago 2011-10-09 Tertuliano Máximo Afonso heeft
genoeg van zijn werk, zijn vriendin en zijn leven. Wanneer hij in een videofilm bij
toeval een figurant ontdekt die zijn dubbelganger lijkt te zijn, gaat hij geïntrigeerd
op zoek naar de man. De twee blijken geen zielsverwanten, integendeel: de
schok van de herkenning veroorzaakt bij beiden louter vijandigheid. De
onvermijdelijke confrontatie geeft het verhaal een haast thrillerachtige spanning,
die culmineert in een ontknoping zoals die in José Saramago's imposante
oeuvre niet eerder is vertoond.
Statutes and Ordinances of the University of Cambridge 2004 University of
Cambridge 2004-09-30 This is the latest updated edition of the University of
Cambridge's official statutes and Ordinances.
De sprekende aap : [over oorsprong en evolutie van de menselijke taal] Jean
Aitchison 1997 Overzicht van de oorsprong en ontwikkeling van de menselijke
taal.
De afstamming van den mensch, en de seksueele teeltkeus Charles Darwin
1872
Waarom we altijd tijd te kort komen Dan Ariely 2010-04-28 Wanneer je mensen
herinnert aan de tien geboden, zijn ze minder snel geneigd te liegen, ook als het
atheïsten zijn. Een aspirientje van een duur merk helpt beter tegen hoofdpijn dan
een goedkoop eigen merk, zelfs al zijn de pilletjes identiek. Als we érgens op

kunnen rekenen, dan is het wel op de irrationaliteit van menselijk gedrag. En dus
maakt het niet uit hoeveel voorlichting een overheid geeft over de gevaren van
onbeschermde seks: zodra de opwinding toeslaat, wordt het gezonde verstand
overboord gekieperd, zoals Ariely met een amusant experiment laat zien.
Waarom we altijd tijd te kort komen toont met verrassende voorbeelden en
onderzoeken aan hoe slecht we in staat zijn de juiste beslissingen te nemen en
hoe we met dat besef ons voordeel kunnen doen. Net als Malcolm Gladwell
slaagt Ariely erin om de nieuwste inzichten over menselijk gedrag voor iedereen
bruikbaar te maken
Romeo en Julia William Shakespeare 2001
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
Scheikunde voor Dummies John T. Moore 2005 Dit boek behandelt de theorie
en pikt en passant ook nog kernenergie mee en een hoop natuurkunde.
Onzichtbare man Ralph Ellison 2017-01-10 Onzichtbare man is het verhaal van
een jonge, hoogopgeleide zwarte man, die geen kans krijgt om te slagen in een
gesegregeerde maatschappij die weigert hem als een menselijk wezen te zien.
Het verhaal volgt de fysieke en psychologische reis van de naamloze
hoofdpersoon tegen de achtergrond van New York in de eerste helft van de
twintigste eeuw. Ellison weet als geen ander het brute naast het burleske en het
komische naast het tragische te plaatsen in een roman die nu, 65 jaar na eerste
verschijning, relevanter en urgenter is dan ooit. Onzichtbare man wordt alom
geprezen als een van de beste Engelstalige romans van de twintigste eeuw.
Onder anderen James Baldwin en Ta-Nehisi Coates lieten zich inspireren door
de creatieve manier waarop Ellison een beeld schetst van een jonge zwarte man
in het Amerika van vóór de burgerrechtenbeweging. Het boek stond model voor
de memoires van Barack Obama.
Trein naar Pakistan Khushwant Singh 2017-06-06 India, 1947. In het dorpje
Mano Majra leven moslims, sikhs en hindoes vredig naast elkaar, tot er er een
trein vol vermoorde vluchtelingen in het dorp arriveert. De burgeroorlog rondom
de stichting van India en Pakistan is begonnen. Trein naar Pakistan is het

diepmenselijke en ontroerende verhaal van een eeuwenoude
dorpsgemeenschap die binnen enkele dagen uit elkaar wordt gescheurd. Met
indrukwekkend weinig woorden toont Singh de lezer de complexiteit van
opkomende polarisatie en geweld. In 2017 is het precies zeventig jaar geleden
dat India en Pakistan van elkaar werden afgescheiden nadat de Britse
kolonisatoren zich hadden teruggetrokken. Van de ene op de andere dag
moesten moslims naar de ene kant, en hindoes naar de andere kant van de
grens emigreren, met miljoenen slachtoffers aan beide kanten. Die pijnlijke en
vaak vergeten geschiedenis wordt verteld in de roman Trein naar Pakistan van
Khushwant Singh. Een fascinerend en hartverscheurend boek.
De jongens uit Brazilië Ira Levin 1980
Zwarte huid, blanke maskers Frantz Fanon 1971 Psychologische en historische
bespiegelingen over de identiteit van de bewoners in de door Westerse
mogendheden gekoloniseerde gebieden.
Pedagogie van de onderdrukten Paulo Freire 1973
Operation Blackboard Caroline Dyer 2001-01-01 Ever since it was first written
into the new nation’s Constitution in 1950, achieving universal elementary
education has proved an elusive goal for India. Caroline Dyer’s book looks at the
failure of the Operation Blackboard scheme to establish a minimum norm of
essential facilities for primary schools but argues that, in spite of its failure, the
scheme has been rich in important policy lessons. She considers two in
particular. First, that the prevailing view of implementation is deeply flawed – the
evidence shows it is not something straightforward, following on automatically
from the policy blueprint. The second is that teachers are central to meaningful
educational change and must understand the hows and whys of changes if they
are to implement them. The lessons she draws are of service to policy-makers
and administrators in all educational contexts.
De geboorte van het klassieke Europa Simon Price 2011-08-30 In oktober 2005
werd voor het gebouw van het Europees Parlement in Straatsburg een imposant
beeld onthuld. Het beeld, een gift van de stad Agios Nikolaos op Kreta, stelt de
legendarische prinses Europa voor, rijdend op een stier. Op een dag werd
oppergod Zeus verliefd op de mooie Europa. Om haar in te palmen nam hij de
gedaante aan van een prachtige stier, waarna hij haar op zijn rug de zee over
droeg naar Kreta. Het beeld in Straatsburg staat zo symbool voor de plaats die
Kreta in de Europese geschiedenis inneemt: de mythische prinses zou haar
naam aan het latere Europa schenken en zo staat de Minoïsche beschaving op
Kreta aan de basis van de Europese geschiedenis. De geboorte van het
klassieke Europa vertelt de Europese geschiedenis die loopt van de
zogenoemde Minoïsche beschaving op Kreta uit het midden van het tweede
millennium v.Chr. tot het Laat- Romeinse Rijk van de 4e en vroege 5e eeuw
n.Chr. Centraal in deze beschouwing staan de oude volken uit het noorden van
het Middellandse Zeebekken, de Grieken en Romeinen. De volken die rond de
Egeïsche Zee, op de zuidelijke Balkan en op het Italiaanse schiereiland leefden

waren verantwoordelijk voor de voornaamste ontwikkelingen die de
geschiedenis zouden bepalen.
De wijnrepubliek Mo Yan 2013-12-06 Wanneer onderzoeksofficier Ding Gou’er
geruchten hoort over kannibalisme in de stad Drankrijk wordt hij eropuit gestuurd
om de waarheid te achterhalen. Zijn zoektocht begint bij een kolenmijn, waar hij
kennismaakt met Jin Gangzuan, legendarisch wegens zijn buitengewone
drinkvermogen en – zo vermoedt Gou’er – voorkeur voor jong mensenvlees.
Tijdens een maaltijd ter ere van Jin raakt de onderzoeksofficier volledig
bedwelmd door de alcohol. Vanaf dat moment lijkt er geen weg terug. Gou’er
laat zich steeds verder meeslepen in een wereld waarin overspel, incest en
moord aan de orde van de dag zijn.
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