Homo Deus Een Kleine Geschiedenis Van De
Toekomst
Getting the books homo deus een kleine geschiedenis van de toekomst now is not
type of inspiring means. You could not lonesome going in the manner of books
addition or library or borrowing from your connections to log on them. This is
an extremely easy means to specifically get lead by on-line. This online
proclamation homo deus een kleine geschiedenis van de toekomst can be one of
the options to accompany you as soon as having extra time.
It will not waste your time. admit me, the e-book will extremely announce you
new event to read. Just invest little mature to edit this on-line notice homo
deus een kleine geschiedenis van de toekomst as competently as review them
wherever you are now.

Margaret of York, Simon Marmion, and The Visions of Tondal Thomas Kren
1992-07-16 Presented at a symposium held in 1990 to celebrate the Getty
Museum's acquisition of the only known illuminated copy of The Visions of
Tondal, twenty essays address the celebrated bibliophilic activity of Margaret
of York; the career of Simon Marmion, a favorite artist of the Burgundian
court; and The Visions of Tondal in relation to illustrated visions of the
Middle Ages. Contributors include Maryan Ainsworth, Wim Blockmans, Walter Cahn,
Albert Derolez, Peter Dinzelbacher, Rainald Grosshans, Sandra Hindman, Martin
Lowry, Nigel Morgan, and Nigel Palmer.
Summary: 21 Lessons for the 21st Century by Yuval Noah Harari In a. Nutshell
Publishing 2018-09-17 IMPORTANT NOTE: This is a book summary of 21 Lessons for
the 21st Century by Yuval Noah Harari and not the original book. What are the
biggest problems facing us in the 21st century? How does the future of A.I
change the meaning of being human? How should we prepare our children for what
lies ahead? Yuval Noah Harari answers these questions and so much more. With
technology advancing faster than we are able to fully understand it and the
world seeming to be more split than ever, 21 Lessons for the 21st Century
explores todays most urgent issues as we move into an uncertain future. Harari
addresses the challenge of navigating life, ensuring we are better prepared for
what is to come. Throughout twenty-one profound and very relevant chapters,
Harari explores a wide range of topics. Social, political, technological and
existential issues are all covered as are solutions on how we can best prepare
for a future that is very different from the current world we live in.
Presenting complex contemporary challenges clearly and accessibly, 21 Lessons
for the 21st Century is essential reading. Bill Gates had this to say about the
original:
Homo Deus Yuval Noah Harari 2019 Beschouwing over nieuwe wetenschappelijke en
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technologische ontwikkelingen die het leven van de mens steeds meer maakbaar
maken.
Challenge Annemarie Bon 2017-11-29 Jens baalt ervan dat hij drie weken met zijn
moeder en broertje in het toeristische Torremolinos moet doorbrengen. Gelukkig
maakt hij al snel nieuwe vrienden, met wie hij graag samen verder wil reizen.
Hun ouders gaan akkoord, ook al is Jens' moeder bezorgd omdat Jens de dood van
zijn vader nog niet heeft verwerkt. Jens trekt met zijn vrienden naar een
natuurgebied. Daar wordt hij uitgedaagd tot steeds gevaarlijkere acties. Totdat
zijn eigen leven op het spel komt te staan...
Sapiens and Homo Deus: The E-book Collection Yuval Noah Harari 2017-02-21
Discover humanity’s past and its future in this in this special e-book
collection featuring Sapiens—a reading pick of President Barack Obama, Bill
Gates, and Mark Zuckerberg—and its acclaimed companion Homo Deus.
Overpeinzingen: De Complete Trilogie Timon Flikweert 2019-07-23
'Overpeinzingen: De Complete Trilogie' is een verzameling van 3 jeugdwerken uit
de periode 2018-2019. Timon Flikweert (student, schrijver, uitgever, producent
en politicus in opleiding) zoekt erin naar het onmogelijke, het
onbeschrijfelijke op een manier zoals deze nog niet eerder vertoond is. Niet
alleen het design voldoet aan de wens van een modern uiterlijk, ook zijn manier
van schrijven is een schoolvoorbeeld van art nouveau. De verfijning,
complexiteit en diepere betekenis lenen zich voor zoveel meer dan het boek
alleen. Het resultaat is zo een bundel die perfect op de menselijke geest
aansluit. Een echte aanrader voor iedereen die van filosofische poëzie houdt.
Visions of Savage Paradise Rebecca Parker Brienen 2006 Visions of Savage
Paradise is the first major book-length study of seventeenth-century Dutch
artist Albert Eckhout to be published in nearly seventy years. Eckhout, who was
court painter to the colonial governor of Dutch Brazil, created life-size
paintings of Amerindians, Africans, and Brazilians of mixed race in support of
the governor’s project to document the people and natural history of the
colony. In this study, Rebecca Parker Brienen provides a detailed analysis of
Eckhout’s works, framing them with discussions of both their colonial context
and contemporary artistic practices in the Dutch republic.
Empathie in de spreekkamer F.A.W.M. Derksen 2021-12-18 Artsen (in opleiding)
richten zich steeds meer op persoonsgerichte zorg. Belangrijk onderdeel van die
zorg is een goede communicatie met de patiënt. Huisarts Frans Derksen: “Uit
gesprekken met patiënten, collegae huisartsen en wijkverpleegkundigen bleken
veel problemen in de communicatie te ontstaan door een gemis aan empathie.”
“Tijdens de jaren van onderzoek heb ik, als een soort bijwerking, veel geleerd
over verschillende aspecten van het concept empathie. Veel van die aspecten
passen niet in het keurslijf van een proefschrift maar vormen wel de inhoud van
dit boek.” Ik wil laten zien waarom de thema’s rondom empathie een unieke
waarde en een uniek belang hebben. Ik wil laten zien hoe dingen anders kunnen.”
Dit boek bestaat uit een deel theorie, waarin wordt uitgelegd wat empathie is
homo-deus-een-kleine-geschiedenis-van-de-toekomst
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en wat de effecten zijn. Daarna wordt er een kort hoofdstuk gewijd aan empathie
in verschillende medische, psychologische en sociale contexten. De kern van het
boek vormen de vragen uit de praktijk, gesteld door de aios. Deel 4 bevat een
beschouwing over hoe empathie in het vak en in het onderwijs gebruikt kan
worden.
In America Geert Mak 2015-11-19 In 1960 John Steinbeck and his dog Charley set
out in their green pickup truck to rediscover the soul of America, visiting
small towns and cities from New York to New Orleans.The trip became Travels
With Charley, one of his best-loved books. Half a century on, Geert Mak sets
off from Steinbeck's home. Mile after mile, as he retraces Steinbeck's
footsteps through the potato fields of Maine to the endless prairies of the
Midwest and stumbles across glistening suburbs and boarded-up stores, Mak
searches for the roots of America and what remains of the world Steinbeck
describes. How has America changed in the last fifty years; what remains of the
American dream; and what do Europe and America now have in common?
Amsterdam Geert Mak 2010-09-30 A magnet for trade and travellers from all over
the world, stylish, cosmopolitan Amsterdam is a city of dreams and nightmares,
of grand civic architecture and legendary beauty, but also of civil wars,
bloody religious purges, and the tragedy of Anne Frank. In this fascinating
examination of the city's soul, part history, part travel guide, Geert Mak
imaginatively recreates the lives of the early Amsterdammers, and traces
Amsterdam's progress from waterlogged settlement to a major financial centre
and thriving modern metropolis
The Eight Mountains Paolo Cognetti 2018-03-20 For fans of Elena Ferrante and
Paulo Coelho comes a moving and elegant novel about the friendship between two
young Italian boys from different backgrounds and how their connection evolves
and challenges them throughout their lives. “Few books have so accurately
described the way stony heights can define one's sense of joy and
rightness...an exquisite unfolding of the deep way humans may love one another”
(Annie Proulx). Pietro is a lonely boy living in Milan. With his parents
becoming more distant each day, the only thing the family shares is their love
for the mountains that surround Italy. While on vacation at the foot of the
Aosta Valley, Pietro meets Bruno, an adventurous, spirited local boy. Together
they spend many summers exploring the mountains’ meadows and peaks and discover
the similarities and differences in their lives, their backgrounds, and their
futures. The two boys come to find the true meaning of friendship and
camaraderie, even as their divergent paths in life—Bruno’s in the mountains,
Pietro’s across the world—test the strength and meaning of their connection. “A
slim novel of startling expansion that subtly echoes its setting” (Vogue), The
Eight Mountains is a lyrical coming-of-age story about the power of male
friendships and the enduring bond between fathers and sons. “There are no more
universal themes than those of the landscape, friendship, and becoming adults,
and Cognetti’s writing becomes classical (and elegant) to best tell this
story…a true novel by a great writer” (Rolling Stone Italia).
homo-deus-een-kleine-geschiedenis-van-de-toekomst
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Artificiële intelligentie en maatschappij Jan De Bruyne 2021-01-19 Artificiële
intelligentie – kortweg ‘AI’ – speelt een steeds grotere rol in verschillende
aspecten van ons leven. Denk bijvoorbeeld aan het toenemende aantal
zelfrijdende wagens in het verkeer of aan de camera’s met beeldherkenning die
de veiligheid in onze steden moeten verhogen. Maar ook bij het opsporen van
fraude, het stellen van medische diagnoses of het verbeteren van
sportprestaties wordt naar AI gegrepen. Kortom: AI zit overal en het gebruik
ervan zal de komende jaren alleen maar toenemen. In dit boek gaan uiteenlopende
experts na wat deze AI-(r)evolutie betekent voor onze samenleving. Wat is AI nu
precies en welke impact heeft AI op economie, recht en politiek? Wat is
bijvoorbeeld de invloed van AI op de rechtspraak en criminaliteitsbestrijding?
Op tewerkstelling en bedrijfsvoering? Of op politiek nieuws en politieke
campagnes? De potentiële gevaren en uitdagingen van de toenemende ‘AI-isering’
van de samenleving komen aan bod, maar ook de kansen die deze technologische
revolutie biedt. Dit boek beoogt een breed publiek op een toegankelijke manier
te informeren over het belang en vooral de maatschappelijke impact van AI. Door
het multidisciplinaire karakter van het boek krijgt de lezer meteen heel wat
informatie over een aantal belangrijke AI-gerelateerde onderwerpen. Inzichten
in de voordelen en uitdagingen van AI wapenen de lezer tegen de toenemende
digitalisering van onze samenleving.
Sterk burgerschap Eric Lancksweerdt 2022-04-27 We zijn meer dan we lijken. We
kunnen meer dan we denken. Als mens en als burger. We beschikken over tal van
kwaliteiten die we kunnen ontdekken, versterken en ten dienste stellen van de
gemeenschap. Denk maar aan zin voor rechtvaardigheid, redelijkheid,
solidariteit, creativiteit en nog vele andere. Deze burgerschapskwaliteiten
dienen als voedingsbodem voor een bloeiende democratie. Omgekeerd is een
gezonde democratie erop gericht die burgerschapskwaliteiten te ontwikkelen, om
zo te komen tot een sterk burgerschap. Moderne vormen van burgerparticipatie
maken dit mogelijk. Sterk burgerschap laat ons toe de sprong te maken van het
‘ik’ naar het ‘ik en wij’. Het stelt ons in staat om samen maatschappelijke
uitdagingen aan te gaan. De kracht van dit boek ligt in de veelzijdige
benadering van burgerschap en democratie. Politieke inzichten, ethiek en
wereldse spiritualiteit worden naadloos met elkaar verweven. Naast verfrissende
beschouwingen omvat het boek talrijke praktische voorbeelden, uit Nederland en
België. Het boek is geschreven voor iedereen die zich interesseert voor
democratische vernieuwing, burgerschap, burgerparticipatie en optimalisering
van de politieke besluitvorming.
Reinventing Capitalism in the Age of Big Data Viktor Mayer-Schönberger
2018-02-27 From the New York Times bestselling author of Big Data, a prediction
for how data will revolutionize the market economy and make cash, banks, and
big companies obsolete In modern history, the story of capitalism has been a
story of firms and financiers. That's all going to change thanks to the Big
Data revolution. As Viktor Mayer-Schönberger, bestselling author of Big Data,
and Thomas Ramge, who writes for The Economist, show, data is replacing money
as the driver of market behavior. Big finance and big companies will be
replaced by small groups and individual actors who make markets instead of
homo-deus-een-kleine-geschiedenis-van-de-toekomst
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making things: think Uber instead of Ford, or Airbnb instead of Hyatt. This is
the dawn of the era of data capitalism. Will it be an age of prosperity or of
calamity? This book provides the indispensable roadmap for securing a better
future.
Vergroot Bewustzijn, Vitaliteit, ons Brein en Muziek Martien de Voigt
2018-10-22 Dit boek is geschreven voor iedereen die zijn kwaliteit van leven
wil verbeteren door een groter zelfbewustzijn en meer vitaliteit. Dit kan door
het lichamelijke en geestelijke evenwicht te vergroten. Daarmee zullen ook
problemen, kwalen en ziekten verminderen of voorkomen kunnen worden. Daarbij is
de Tomatis Luistermethode effectief gebleken door de muzikale training van de
hersenen en het zenuwstelsel, dus van lichaam en geest. Hierdoor kan men
optimaal de eigen kwaliteiten en talenten ontplooien van de jeugd bij
leerprocessen zowel als van ouderen voor vitaliteit. Met een vergroot (zelf)
bewustzijn kan men de regie in eigen hand houden in een steeds complexere en
digitale wereld.
Humankind Rutger Bregman 2020-06-02 AN INSTANT NEW YORK TIMES BESTSELLER The
“lively” (The New Yorker), “convincing” (Forbes), and “riveting pick-me-up we
all need right now” (People) that proves humanity thrives in a crisis and that
our innate kindness and cooperation have been the greatest factors in our longterm success as a species. If there is one belief that has united the left and
the right, psychologists and philosophers, ancient thinkers and modern ones, it
is the tacit assumption that humans are bad. It's a notion that drives
newspaper headlines and guides the laws that shape our lives. From Machiavelli
to Hobbes, Freud to Pinker, the roots of this belief have sunk deep into
Western thought. Human beings, we're taught, are by nature selfish and governed
primarily by self-interest. But what if it isn't true? International bestseller
Rutger Bregman provides new perspective on the past 200,000 years of human
history, setting out to prove that we are hardwired for kindness, geared toward
cooperation rather than competition, and more inclined to trust rather than
distrust one another. In fact this instinct has a firm evolutionary basis going
back to the beginning of Homo sapiens. From the real-life Lord of the Flies to
the solidarity in the aftermath of the Blitz, the hidden flaws in the Stanford
prison experiment to the true story of twin brothers on opposite sides who
helped Mandela end apartheid, Bregman shows us that believing in human
generosity and collaboration isn't merely optimistic—it's realistic. Moreover,
it has huge implications for how society functions. When we think the worst of
people, it brings out the worst in our politics and economics. But if we
believe in the reality of humanity's kindness and altruism, it will form the
foundation for achieving true change in society, a case that Bregman makes
convincingly with his signature wit, refreshing frankness, and memorable
storytelling. "The Sapiens of 2020." —The Guardian "Humankind made me see
humanity from a fresh perspective." —Yuval Noah Harari, author of the #1
bestseller Sapiens Longlisted for the 2021 Andrew Carnegie Medal for Excellence
in Nonfiction One of the Washington Post's 50 Notable Nonfiction Works in 2020
Rights and Civilizations Gustavo Gozzi 2019-02-14 Illustrates the origin and
homo-deus-een-kleine-geschiedenis-van-de-toekomst
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ways of Western hegemony over other civilizations across the world.
Homo Deus Yuval Noah Harari 2017-02-21 Official U.S. edition with full color
illustrations throughout. NEW YORK TIMES BESTSELLER Yuval Noah Harari, author
of the critically-acclaimed New York Times bestseller and international
phenomenon Sapiens, returns with an equally original, compelling, and
provocative book, turning his focus toward humanity’s future, and our quest to
upgrade humans into gods. Over the past century humankind has managed to do the
impossible and rein in famine, plague, and war. This may seem hard to accept,
but, as Harari explains in his trademark style—thorough, yet riveting—famine,
plague and war have been transformed from incomprehensible and uncontrollable
forces of nature into manageable challenges. For the first time ever, more
people die from eating too much than from eating too little; more people die
from old age than from infectious diseases; and more people commit suicide than
are killed by soldiers, terrorists and criminals put together. The average
American is a thousand times more likely to die from binging at McDonalds than
from being blown up by Al Qaeda. What then will replace famine, plague, and war
at the top of the human agenda? As the self-made gods of planet earth, what
destinies will we set ourselves, and which quests will we undertake? Homo Deus
explores the projects, dreams and nightmares that will shape the twenty-first
century—from overcoming death to creating artificial life. It asks the
fundamental questions: Where do we go from here? And how will we protect this
fragile world from our own destructive powers? This is the next stage of
evolution. This is Homo Deus. With the same insight and clarity that made
Sapiens an international hit and a New York Times bestseller, Harari maps out
our future.
21 Lessons for the 21st Century Yuval Noah Harari 2019-01-29 #1 NEW YORK TIMES
BESTSELLER • In Sapiens, he explored our past. In Homo Deus, he looked to our
future. Now, one of the most innovative thinkers on the planet turns to the
present to make sense of today’s most pressing issues. “Fascinating . . . a
crucial global conversation about how to take on the problems of the twentyfirst century.”—Bill Gates, The New York Times Book Review NAMED ONE OF THE
BEST BOOKS OF THE YEAR BY FINANCIAL TIMES AND PAMELA PAUL, KQED How do
computers and robots change the meaning of being human? How do we deal with the
epidemic of fake news? Are nations and religions still relevant? What should we
teach our children? Yuval Noah Harari’s 21 Lessons for the 21st Century is a
probing and visionary investigation into today’s most urgent issues as we move
into the uncharted territory of the future. As technology advances faster than
our understanding of it, hacking becomes a tactic of war, and the world feels
more polarized than ever, Harari addresses the challenge of navigating life in
the face of constant and disorienting change and raises the important questions
we need to ask ourselves in order to survive. In twenty-one accessible chapters
that are both provocative and profound, Harari builds on the ideas explored in
his previous books, untangling political, technological, social, and
existential issues and offering advice on how to prepare for a very different
future from the world we now live in: How can we retain freedom of choice when
Big Data is watching us? What will the future workforce look like, and how
homo-deus-een-kleine-geschiedenis-van-de-toekomst
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should we ready ourselves for it? How should we deal with the threat of
terrorism? Why is liberal democracy in crisis? Harari’s unique ability to make
sense of where we have come from and where we are going has captured the
imaginations of millions of readers. Here he invites us to consider values,
meaning, and personal engagement in a world full of noise and uncertainty. When
we are deluged with irrelevant information, clarity is power. Presenting
complex contemporary challenges clearly and accessibly, 21 Lessons for the 21st
Century is essential reading. “If there were such a thing as a required
instruction manual for politicians and thought leaders, Israeli historian Yuval
Noah Harari’s 21 Lessons for the 21st Century would deserve serious
consideration. In this collection of provocative essays, Harari . . . tackles a
daunting array of issues, endeavoring to answer a persistent question: ‘What is
happening in the world today, and what is the deep meaning of these
events?’”—BookPage (top pick)
A Concise History of the Netherlands James C. Kennedy 2017-07-13 This book
offers a comprehensive yet compact history of this surprisingly little-known
but fascinating country, from pre-history to the present.
Geld en goed Alain Verheij 2022-05-03 Theoloog Alain Verheij zoekt in
Bijbelverhalen naar tijdloze lessen over een goede, rechtvaardige omgang met
geld. Want onze tijden zijn veranderd, onze complexe relatie met geld is dat
niet. In Geld en go€d onderzoekt Alain Verheij hoe mensen met hun geld omgaan,
wat geld met ons doet, en hoe we de wereld mooier kunnen maken door anders naar
geld te kijken. Als theoloog zoekt hij op een plek die niet iedere moderne
lezer verwacht: in eeuwenoude Bijbelverhalen. Die blijken talloze goede
inzichten over geld te bevatten. Daarbij duiken Mozes en Jezus steeds weer op,
twee visionairs die hartstochtelijk verlangden naar een nieuwe manier van
(samen)leven. Verheij vertolkt hun eigenwijze gedachten met humor en passie,
waarbij ze steeds verrassend actueel blijken. Soepel loodst hij de lezer via
Romeinse belastingen en manna langs de toeslagenaffaire en bitcoin. De tijden
zijn dan misschien wel veranderd, de mensen zijn dat niet. Nog altijd hebben we
een complexe relatie met ons geld – nog altijd verlangen we naar rust,
rechtvaardigheid en vrijheid.
21 lessen voor de 21ste eeuw Yuval Noah Harari 2018-08-24 In Sapiens boog Yuval
Noah Harari zich over 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.
homo-deus-een-kleine-geschiedenis-van-de-toekomst
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Money Yuval Noah Harari 2018-04-05 Selected from the books Sapiens and Homo
Deus by Yuval Noah Harari How did money come to be invented? Why does it now
have such significance in our lives? Does it make us happier or unhappier? And
what does the future hold for it? With brilliant clarity and insight, Yuval
Noah Harari takes the reader on a journey from the very first coins through to
21st century economics and shows us how we are all on the brink of a
revolution, whether we like it or not. VINTAGE MINIS: GREAT MINDS. BIG IDEAS.
LITTLE BOOKS. A series of short books by the world’s greatest writers on the
experiences that make us human Also in the Vintage Minis series: Home by Salman
Rushdie Babies by Anne Enright Eating by Nigella Lawson Drinking by John
Cheever
Burgerschap en vrede in onzekere tijden Roger Boonen 2022-02-23 Wie bewust en
adequaat wil leren omgaan met burgerschap en met conflicten en vormen van
geweld in zijn eigen omgeving en in de wereld, heeft vooral baat bij
gefundeerde inzichten ter zake. Deze inzichten biedt ‘Burgerschap en vrede in
onzekere tijden’. Het belicht feiten, gebeurtenissen en stromingen uit het
verleden, de actualiteit en het wereldgebeuren vanuit een pluralistisch, humaan
en levensbeschouwelijk perspectief. Dit boek bespreekt allereerst de ‘staat’
als duurzame politieke organisatie in dienst van de samenleving en de
democratie als staatsvorm. Vervolgens staat de auteur stil bij multi- en
interculturaliteit in de samenleving, bij de problematiek van de ‘leidcultuur’
en de verdraagzaamheid. Toenemende maatschappelijke tegenstellingen en
financiële ongelijkheid worden in verband gebracht met een (collectief)
individualistisch leefpatroon, wat (gelukkig) meer en meer ondergeschikt
geraakt aan het maatschappelijke streven naar verbondenheid en solidariteit. De
waarden van de Franse Revolutie – vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid –
zijn basiswaarden voor een solidair burgerschap op weg naar een harmonische en
vreedzame samenleving. Ze worden uitvoerig en geactualiseerd besproken, evenals
de drang naar het zinvolle, goede en gelukkige leven in het huidige bestaan en
in een historisch perspectief. Tot slot wordt het actuele verband met de
coronapandemie en de klimaattransitie gelegd.
Homo plasticus Roel Verheul 2022-10-20 In dit grote, meeslepende boek ontkracht
Roel Verheul de mythe dat de mens onveranderlijk is. De mens kenmerkt zich
juist door zijn ongeëvenaarde vermogen tot aanpassing en verandering. ‘Daar kan
ik niets aan doen’ of ‘Zo ben ik nu eenmaal’ zijn veelvoorkomende uitspraken
over ons aanpassingsvermogen. Het is makkelijk om te geloven in
onveranderlijkheid. Ook door experts worden we steeds weer gewezen op onze
statische natuur, aanleg en persoonlijkheid. Maar klopt dit beeld wel? In Homo
Plasticus laat Roel Verheul zien hoe de meest recente wetenschap deze mythe van
de onveranderlijke mens onderuithaalt. Inzichten uit de evolutieleer, genetica
en psychologie tonen aan dat wij geboren aanpassers zijn, die steeds veranderen
als onze omgeving verandert. Hoe dit werkt lees je in dit fascinerende boek,
dat laat zien wat de grootste kracht van de mens is: zijn ongeëvenaarde
vermogen tot aanpassing en verandering. 'Er zijn maar weinig dingen in het
leven waar we zo ambivalent over zijn als verandering. Maar zeker is wel: zou
de mens zich ten volle bewust zijn van zijn grootste kracht, dan zou de
homo-deus-een-kleine-geschiedenis-van-de-toekomst
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oplossing van veel problemen dichterbij komen.'
Fascinerend leven Johan Braeckman 2022-02-18 De voorbije decennia is de
aandacht voor biologie, zowel in de wijsbegeerte, de geschiedenis als in andere
disciplines, sterk gestegen. De biologie wordt nu al de wetenschap van de 21ste
eeuw genoemd. De filosofie van de biologie werd een volwaardige wijsgerige
discipline en belangrijke biologen en wetenschapshistorici gaven de
geschiedenis van de biologie de plaats die ze verdient. Dit boek bundelt 22
teksten over telkens een of meerdere kernfiguren: van Aristoteles en Galenus
tot Charles Darwin en Francis Crick; van René Descartes en Gregor Mendel tot
Niko Tinbergen en Rachel Carson. Aandacht gaat uit naar de ontwikkeling van hun
natuurwetenschappelijk denken en hoe zich dit verhoudt ten opzichte van de toen
heersende denkbeelden. Vier wetenschappers reflecteren tot slot over het heden
en de toekomst van de biologie. De samenstellers van dit boek delen een
gemeenschappelijke belangstelling voor zowel de wetenschappelijke, filosofische
als historische aspecten van de biologie. Lien Van Speybroeck behaalde een
doctoraat aan de Universiteit Gent met een proefschrift over de filosofische
aspecten van de epigenetica. Johan Braeckman specialiseerde zich in Charles
Darwin en de evolutietheorie, en doceert onder meer geschiedenis van de
biologie aan de Universiteit Gent.
The Hippopotamus Stephen Fry 2014-12-30 Now a major motion picture: A
“deliciously wicked and amusing” tale of a cranky curmudgeon investigating
strange goings-on at an English country house (The New York Times). “I’ve
suffered for my art, now it’s your turn.” So begins the story of Ted Wallace,
unaffectionately known as the Hippopotamus. Failed poet, failed theater critic,
failed father and husband, Ted is a shameless womanizer, drinks too much, and
is at odds in his cranky but maddeningly logical way with most of modern life.
Fired from his job at the newspaper, Ted seeks a few months’ repose and free
liquor at Swafford Hall, the country mansion of his old friend Michael Logan.
This world of boozy dinners, hunting parties, and furtive liaisons has recently
been turned on its head by miracles, healings, and phenomena beyond Ted’s
comprehension. As the mysteries deepen, The Hippopotamus builds into a
rollicking sendup of the classic British mystery that is “tremendously funny”
(Christopher Buckley) and a “near-perfect book” (Entertainment Weekly). The
basis for the recent movie starring Roger Allam, Matthew Modine, and Fiona
Shaw, “The Hippopotamus is animated by an antic sense of comedy and features a
willfully feckless hero . . . Described in uproarious terms that suggest
Wodehouse crossed with Waugh, Swafford emerges as a parody of every upper-class
country house ever depicted in an English novel” (The New York Times).
Intimiteit en seksualiteit bij dementie Frans Hoogeveen 2021-08-06 Dit boek
gaat over intimiteit en seksualiteit bij mensen met dementie en hun partners.
Dat zijn algemeen menselijke basisbehoeften, die niet verdwijnen als mensen
ouder worden of dementie krijgen. Als die behoeften niet worden vervuld, dan
kunnen mensen ongelukkig worden en liggen eenzaamheid, depressie en
gedragsproblemen op de loer. Hoe komt het dan toch dat we hieraan zo weinig
aandacht besteden in de professionele zorg voor mensen met dementie? En hoe
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kunnen we dat veranderen? Het boek is ook bedoeld voor partners van mensen met
dementie. Ook zij kunnen het moeilijk hebben. Door de dementie verandert de
relatie met hun partner en kunnen intimiteit en seksualiteit op de tocht komen
te staan. Intimiteit en seksualiteit bij dementie geeft praktische adviezen aan
professionals én aan mensen met dementie en hun partners.Inclusief gratis ebook
op Mijn BSL met bijbehorende extra’s.
Overpeinzingen 3.0: Het Verlossende Woord Timon Flikweert 2019-07-23
'Overpeinzingen 3.0: Het Verlossende Woord' is het laatste deel in de trilogie
'Overpeinzingen'. Flikweert is hiervoor teruggegaan naar de meest diepe,
verloren kennis. En geeft zo de lezer een unieke jeugdige blik op de wereld en
het algemene leven. Het boek bevat sonnetten die het juiste evenwicht bevatten
tussen onschuldigheid en durf. Het is een compact jeugdwerk, sierlijk
gedecoreerd vanbinnen en ligt prettig in de hand door het apart gekozen
formaat. Schoonheid en diepere betekenis gaan erin hand en hand. Timon
Flikweert publiceerde hiervoor 'Overpeinzingen: Levende Woorden & Grootse
Gedachten' (2019) en 'Overpeinzingen 2.0: Ideale Ideeën en Diepe Denkbeelden'
(2019).
Sapiens Yuval Noah Harari 2015-02-10 New York Times Bestseller A Summer Reading
Pick for President Barack Obama, Bill Gates, and Mark Zuckerberg From a
renowned historian comes a groundbreaking narrative of humanity’s creation and
evolution—a #1 international bestseller—that explores the ways in which biology
and history have defined us and enhanced our understanding of what it means to
be “human.” One hundred thousand years ago, at least six different species of
humans inhabited Earth. Yet today there is only one—homo sapiens. What happened
to the others? And what may happen to us? Most books about the history of
humanity pursue either a historical or a biological approach, but Dr. Yuval
Noah Harari breaks the mold with this highly original book that begins about
70,000 years ago with the appearance of modern cognition. From examining the
role evolving humans have played in the global ecosystem to charting the rise
of empires, Sapiens integrates history and science to reconsider accepted
narratives, connect past developments with contemporary concerns, and examine
specific events within the context of larger ideas. Dr. Harari also compels us
to look ahead, because over the last few decades humans have begun to bend laws
of natural selection that have governed life for the past four billion years.
We are acquiring the ability to design not only the world around us, but also
ourselves. Where is this leading us, and what do we want to become? Featuring
27 photographs, 6 maps, and 25 illustrations/diagrams, this provocative and
insightful work is sure to spark debate and is essential reading for
aficionados of Jared Diamond, James Gleick, Matt Ridley, Robert Wright, and
Sharon Moalem.
The Many Lives of Jan Six Geert Mak 2017-11-16 Geert Mak’s latest book, The
many lives of Jan Six, has all the outstanding qualities of his other books:
erudite, meticulously researched, but above all beautifully written. Mak is a
great story-teller and a tireless student of salient facts; this priceless
combination has resulted in a literary gem.’ Ian Buruma – editor of The New
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York Review of Books In 1654 the first Jan Six had his portrait painted by his
friend Rembrandt van Rijn. It is considered the most beautiful portrait
Rembrandt ever painted, and it is still part of the private collection in
Amsterdam, where the Six family has lived for four centuries. The many lives of
Jan Six tells the compelling history of this elite Amsterdam dynasty, of the
city and its times, of ambitions and limitations, of grandeur and the constant
fear of decline. The book also tells the story of the Sixes through these
centuries: after the family patriarch came a second Jan Six, a third; every
generation has known one Jan, until the present day. They held high positions:
several members of the family were mayors of Amsterdam. Some came into great
wealth, others were prominent scientists or stumbled through life hunchbacked,
disinherited and broken-hearted. The Six archive is a treasury of unique
information, with notes on both weighty affairs and trivial, everyday matters.
It also contains the correspondence of four centuries, including with George
Washington. The many lives of Jan Six is a cultural and artistic celebration of
four centuries of the Netherlands, and Amsterdam. Geert Mak is our guide on a
journey through history.
Sapiens A Graphic History, Volume 1 Yuval Noah Harari 2020-11-12 The first
volume of the graphic adaptation of Yuval Noah Harari's global phenomenon and
smash SUNDAY TIMES #1 BESTSELLER. Featuring 256 pages of gorgeous full-colour
illustrations and wrapped in a beautiful package - this is the perfect
Christmas gift for the curious beings in your life. One hundred thousand years
ago, at least six different species of humans inhabited Earth. Yet today there
is only one-homo sapiens. What happened to the others? And what may happen to
us? In this first volume of the adaptation of his ground-breaking book,
renowned historian Yuval Harari tells the story of humankind's creation and
evolution, exploring the ways in which biology and history have defined us and
enhanced our understanding of what it means to be "human". From examining the
role evolving humans have played in the global ecosystem to charting the rise
of empires, Sapiens challenges us to reconsider accepted beliefs, connect past
developments with contemporary concerns, and view specific events within the
context of larger ideas. Featuring easy-to-understand text covering the first
part of the original edition, this adaptation of the mind-expanding book
furthers the ongoing conversation as it introduces Harari's ideas to a wider
new readership. '[A] wonderful graphic novel... Smart, funny and dipped deep in
the reality of what we as a species are...' Big Issue *Books of the Year*
Disruptie, Hybridisering van Arbeid, Diversiteit, Ethiek, Management Willem
Scheepers 2018-08-17 Disruptie, de hybridisering van arbeid, diversiteit,
ethiek: managen zal nooit meer hetzelfde zijn. Disruptie, een voorbeeld: 'Een
Robot leerde zojuist een andere Robot Lezen; een transformatie in Machine
Learning.' Kunstmatige intelligentie, ook disruptie. Hybridisering van arbeid:
nieuwe combinaties van ondernemen, werken en consumeren. Aanhoudende tekorten
op de arbeidsmarkt zetten je als werkgever hiertoe aan. Diversiteit,
inclusiviteit. De maatschappij diversifieert, je organisatie ook, je
medewerkers, je klanten, je 'stakeholders'. Ben je daarbij ook nog een veilige
werkgever? Ethiek. We leven in een VUCA wereld: 'volatile, uncertain, complex,
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and ambiguous'. Dicht bij jezelf blijven vraagt dan 'iets' van je IQ en je EQ.
Het impliceert voor de leidinggevende ook een houding genaamd 'skin in the
game'. En dan mag je dit allemaal managen en leiden met thema's als: 'goal
setting', cultuurverandering, 'evidence based management', mogelijk zelfs
crisismanagement.
Sapiens: A Graphic History, Volume 2 Yuval Noah Harari 2021-11-02 The ebook is
designed to be read on devices with large color displays The Kindle edition is
incompatible with iOS. See below for a list of supported devices. This second
volume of Sapiens: A Graphic History, the full-color graphic adaptation of
Yuval Noah Harari’s #1 New York Times bestseller, focuses on the Agricultural
Revolution—when humans fell into a trap we’ve yet to escape: working harder and
harder with diminishing returns. What if humanity’s major woes—war, plague,
famine and inequality—originated 12,000 years ago, when Homo sapiens converted
from nomads to settlers, in pursuit of the fantasy of productivity and
efficiency? What if by seeking to control plants and animals, humans ended up
being controlled by kings, priests, and Kafkaesque bureaucracy? Volume 2 of
Sapiens: A Graphic History–The Pillars of Civilization explores a crucial
chapter in human development: the Agricultural Revolution. This is the story of
how wheat took over the world; how an unlikely marriage between a god and a
bureaucrat created the first empires; and how war, plague, famine, and
inequality became an intractable feature of the human condition. But it’s not
all doom and gloom with this book’s cast of entertaining characters and
colorful humorous scenes. Yuval, Zoe, Prof. Saraswati, Cindy and Bill (now
farmers), Detective Lopez, and Dr. Fiction, all introduced in Volume 1, once
again travel the length and breadth of human history, this time investigating
the impact the Agricultural Revolution has had on our species. The cunning
Mephisto shows them how to ensnare humans, King Hammurabi lays down the law,
and Confucius explains harmonious society. The origins of modern farming are
introduced through Elizabethan tragedy; the changing fortunes of domesticated
plants and animals are tracked in the columns of the Daily Business News; the
story of urbanization is portrayed as a travel brochure, offering discount
journeys to ancient Babylon and China; and the history of inequality unfolds in
a superhero detective story; with guest appearances by historical and cultural
personalities throughout such as Thomas Jefferson, Scarlett O'Hara, Margaret
Thatcher, and John Lennon. Sapiens: A Graphic History, Volume 2 is a radical,
witty and colorful retelling of the story of humankind for adults and young
adults, and can be read on its own or in sequence with Volume I.
Wees positief! Richard de Brabander 2022-06-24 In politieke discussies en
beleid op het gebied van sociaal werk, zorg en welzijn vliegt de term
empowerment je al snel om de oren. Empowerment staat dan voor het versterken
van de kracht van het individu, dat zich positief leert inzetten in de
maatschappij. In dit boek volgt Richard de Brabander de ontwikkeling van het
begrip empowerment: hoe het zijn wortels vindt in de strijd tegen onrecht en
onderdrukking, maar vandaag de dag lijkt omgeslagen in het tegendeel daarvan.
Empowerment wordt veelal gebruikt om mensen zich te laten aanpassen aan de
heersende normen, terwijl het juist zou moeten aanzetten tot verzet, kritiek en
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nieuwe manieren van leven.
The Renewal of Pagan Antiquity Aby Warburg 1999 A collection of essays by the
art historian Aby Warburg, these essays look beyond iconography to more
psychological aspects of artistic creation: the conditions under which art was
practised; its social and cultural contexts; and its conceivable historical
meaning.
Naar onderwijs in blauw Dolf van den Berg 2019 We zijn verknocht aan de
leerstofjaarklas. Daaromheen is ons hele collectieve onderwijsbolwerk en onze
identiteit opgebouwd. In dit systeem zijn kinderen of leerlingen kwetsbaar voor
stigmatisering en buitensluiting. Dit is tegen de mensenrechten, inhumaan en
discriminerend. Het onderwijs zit vol met vanzelfsprekendheden, zoals de
leerstofjaarklas. Om daaraan te ontkomen schreef Dolf van den Berg Naar
onderwijs in blauw, bedoeld om uit te dagen en te confronteren, maar ook om
hoop en verlangen uit te drukken. Verscheidenheid is essentieel voor onze
evolutie. Kinderen of leerlingen zijn niet gelijk, zij leren niet gelijk en zij
leven niet gelijk. Erkenning van die verscheidenheid is de basis voor de
ontwikkeling van elk kind of elke leerling. Naast die erkenning is in het
onderwijs verticaliteit in programmaopbouw ook van groot belang. Iedere
leerling verdient een eerlijke en rechtvaardige onderwijsplek. We praten niet
meer over ‘sterkere’ of ‘zwakkere’ leerlingen, niet meer over achterstanden,
niet meer over vooruit zijn, niet meer over zwakbegaafd of hoogbegaafd. Ook
niet over gepersonaliseerd onderwijs, maar wel over ontwikkelingsgericht
onderwijs in een blijvende dialoog. Naar onderwijs in blauw: de kleur van de
hoop en het verlangen naar een verandering van ongekende omvang. Voor alle
kinderen
Utopia: naar ander onderwijs Dolf van den Berg 2018 “Dit boek is geschreven
vanuit een diepgaande betrokkenheid bij onze schoolgaande kinderen en jongeren,
liefde voor onderwijs en grote eruditie. Dolf van den Berg brengt hier zijn
idealen, kennis, ervaring en wijsheid samen in een evenwichtige compositie van
een nieuwe school. Niet één die utopisch zal blijven, nee, ze ligt binnen
handbereik. Dat is het kenmerk van elk ideaal typisch beeld, het ideale kunnen
we niet bereiken, maar het typische wel. Voor de auteur is het typische dat
onze scholen mensenscholen worden. Het gaat hem om ‘het hervinden van de
leerling als mens’, zoals hij schrijft, in diep respect voor de uniciteit en
het potentieel van ieder kind. Dit pedagogische motief brengt hem bij een
school als ‘gemeenschap van waarheid en waardigheid’, die hij vervolgens
onderwijskundig vorm geeft. Dat is het belangwekkende van dit boek: een modern,
goed gefundeerd pedagogisch concept wordt onderwijskundig vorm gegeven. Dan
ontstaat een school die niet meer uit is op ‘standaardisatie en beheersing’,
maar een school die zin geeft. Een school waarin de leerling geen afgeleide is
van het curriculum, maar omgekeerd, leraar en leerling in interactie een
curriculum tot leven brengen. Een bijzonder waardevol boek voor wie streeft
naar een leerling- en leraarwaardige school en een stevig fundament voor de
praktijk zoekt.” Luc Stevens, emeritus hoogleraar Orthopedagogiek aan de
Universiteit van Utrecht en ‘founding father’ van het NIVOZ – Nederlands
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Instituut voor Onderwijs- en Opvoedingszaken.
People Like Us Joris Luyendijk 2010-08 In her own life and through her work
with others, Victoria Castle has repeatedly encountered the tragic theme of
not-enough-ness--both the I am not enough and There is not enough varieties-and witnessed how it cripples even the most b...
Animal Liberation Peter Singer 2023-05-23
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