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Studie- en trainingsboek voor leidinggevenden en personeelsfunctionarissen om medewerkers leiding te geven en te motiveren.
Artikelen over probleemgedrag in het voorgezet onderwijs.
Een Arabische jongen volgt de drager van zijn beeltenis (een man met een portretfoto van hem) tot in Parijs.
Over bijen en mist is een magisch-realistisch verhaal over drie generaties vrouwen in twee families, over hun liefdes en verdriet, hun alles
verterende jaloezie, hun teleurstellingen en overwinningen. Het speelt zich af in een onbepaalde tijd in een naamloze stad waar het wemelt
van geesten en hekserij. De roman vertelt het verhaal van Meridia, die aan haar vreemde jeugd en geheimzinnige ouders probeert te
ontsnappen door op haar zestiende weg te lopen en met een gevoelige jonge man te trouwen. Ze heeft er geen idee van dat zijn familie ook
zo haar geheimen heeft. In de tuin is een graf verborgen. Twee zussen worden grootgebracht in haat voor elkaar. En dan is er nog Eva, de
ontzagwekkende matriarch van de familie, van wie de grieven als bijenwolken door de lucht zwermen. Over bijen en mist is zowel een
liefdesverhaal als het epos van een familie waarin vrouwen de hoofdrol spelen. De roman neemt de lezers mee op een veelbewogen dertig
jaar lange reis vol hoop en teleurstellingen, waarbij Meridia’s vermogens lief te hebben, moed te houden en haar verstand te bewaren tot het
uiterste worden beproefd.
Heider's book is a blend of practical insight and profound wisdom, offering inspiration and advice. The text is used as a
management/leadership training text by many Fortune 500 corporations, including IBM, Mitsubishi, and Prudential.
Levensbeschouwelijke en religieuze (rooms-katholieke) overwegingen bij de zorg voor ongeneeslijk zieke patiënten.
Engelse politie-agenten en schoolkinderen raken verstrikt in een moordzaak als een scheur in het web van de tijd opnieuw de kwaadaardige
zoon van koning Arthur, Mordred, naar de jaren negentig brengt.
Hét standaardwerk over darwinisme op veler verzoek opnieuw beschikbaar Waar komt het verschil tussen man en vrouw vandaan? Waarom
plegen mensen overspel? En waarom zijn ze vaak zo agressief? Hoe is onze taal ontstaan? En wat is lichaamstaal? Waar komt
homoseksualiteit vandaan? Hebben alleen mensen een bewustzijn? Ons gedrag is niet zo vanzelfsprekend als men lange tijd gedacht heeft.
Gedrag is een bijzonder complex gegeven. Sinds Darwin weten we dat de wortels ervan te vinden zijn in een ver en grijs verleden. Onze
kennis hierover is de laatste decennia zo duizelingwekkend snel geëvolueerd dat het nog moeilijk volgen is. Bovendien liggen alle inzichten
beschreven in grotendeels ontoegankelijke vakliteratuur. Dit boek ontsluit deze kennis voor ieder van ons en neemt ons mee op een
fascinerende zoektocht naar de wortels van het menselijke gedrag.

Handboek voor studenten genderstudies over de ontwikkeling van het feministische gedachtegoed in de
cultuurwetenschappen aan de hand van een aantal heldinnen.
Als symbool voor de mensheid die op haar reis door de tijd steeds verder verwijderd raakt van de harmonie, trekken de
drie koningen naar Bethlehem, in de hoop zichzelf in eenheid te hervinden.
Benedictus noemt zijn levensregel uitdrukkelijk een 'regel voor beginners'. Zowel de novice als de abt blijven hun leven
lang beginners. Een levensregel voor beginners vertaalt het benedictijnse leven naar vormen van samenleven en
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samenwerken buiten de muren van het klooster: een gezin, het werk, een organisatie. De soepele benedictijnse
spiritualiteit is hiervoor uitermate geschikt. Zij is eenvoudig, weinig spectaculair en down-to-earth. Ze sluit goed aan bij
een spreuk uit de zentraditie: 'Vóór de verlichting: hout hakken en water putten; ná de verlichting hout hakken en water
putten.' De benedictijnse spiritualiteit streeft dus niet naar heel nieuwe inzichten of spectaculaire mystieke ervaringen.
Het gaat erom hetzelfde ánders te doen. Een levensregel voor beginners kan een bron zijn van levenselan,
levensoriëntatie en levensstijl. Wil Derkse raakte als geassocieerd lid van de benedictijnse Sint-Willibrordsabdij nabij
Doetinchem vertrouwd met deze bron van geestelijke vitaliteit. Hij probeerde eruit te putten in het vormgeven van zijn
alledaagse leven en dertig jaar werken als leidinggevende, onder meer als hoogleraar filosofie verbonden aan de TU
Eindhoven, de Radboud Universiteit en de Open Universiteit.
Gender in media, kunst en cultuur
Het leek zo mooi: Mary Rose MacKinnon heeft met haar young adult-boeken genoeg verdiend om een poos thuis bij haar kinderen te blijven.
Haar partner Hilary, theaterregisseur, heeft het stikdruk. Met Mary Rose thuis aan het roer blijft hun huishouden mooi beredderd en hun gezin
in balans. Ze tuiniert, kookt en poetst dat het een aard heeft, maar van een idylle is geen sprake. De muren komen op haar af. Terwijl haar
frustratie langzaam tot een kookpunt komt, laaien in het lichaam van Mary Rose lang vergeten symptomen op. Als kind is ze ziek geweest,
maar ook weer genezen, en ze denkt niet meer aan die tijd. Of toch? Wat ligt er in haar lichaam besloten? Flarden van herinneringen
zwermen hardnekkig door haar hoofd. En zo sluipt de schim van huiselijk geweld langzaam haar leven in, met desastreuze gevolgen voor het
hele gezin. In haar lichaam besloten is een dreigend en aangrijpend verhaal over moederschap, over de duistere banden die een familie
samenhouden, en de kracht en druk van liefde.
Heilshistorische beschouwing over de verhouding tussen God en de christelijke kerk, door de rooms-katholieke theoloog.
Internet had kunnen zorgen voor meer democratie en vrijheid, maar heeft vooral ongelijkheid versterkt. In dit messcherpe, hyperactieve
betoog toont Keen de beangstigende, rotte plekken van de technologische wereld. Zijn ijzersterke betoog, dat naast uitgebreid eigen
onderzoek en interviews gevoed is met werk van academici en journalisten, laat zien hoe we kunnen zorgen dat de keuzes die we maken,
beïnvloed door internet, niet meer leiden tot gevaarlijke en vooral onvoorziene gevolgen. Internet heeft de grootste verschuiving sinds de
Industriële Revolutie in onze maatschappij in gang gezet. We lijken geen oog te hebben voor de diep negatieve effecten van internet op onze
economie, psychologie en cultuur. Andrew Keen schudt ons wakker. Internet is niet het antwoord is ook de niet eerder zo helder geschreven
technologische en economische geschiedenis van internet, vanaf het ontstaan in de jaren zestig, via de opkomst van de big data-bedrijven,
naar de allesoverheersende trend vooral geld te willen verdienen met elke menselijke activiteit.
Persoonlijk getuigenis van een man die vanwege zijn homoseksualiteit gevangen werd genomen door de Nazi's en van 1939 tot 1945 in
concentratiekampen leefde.
Psychoanalytische beschouwing over het spanningsveld tussen mystiek en erotiek.
Een echtpaar wil tijdens een nachtelijke vismaaltijd hun scheiding aankondigen, maar dan beginnen de gasten hun wonderlijke verhalen te
vertellen.
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Bundel preken door de Duitse denker en mysticus (ca. 1260-ca. 1327), voorzien van een moderne inleiding en verklarende noten.
De vroege jaren zestig. De ruimtevaartwedloop zorgt voor veel opwinding en optimisme, maar de dreiging van de Koude Oorlog is permanent
voelbaar. Het gezin McCarthy heeft zich net gevestigd op een rustige luchtmachtbasis in Ontario. De achtjarige Madeleine weet niet dat haar
vader Jack algauw verstrikt raakt in een web van geheimen. Zijzelf durft niet te praten over wat er in het nablijfklasje gebeurt. Wanneer een
schoolvriendinnetje van Madeleine dood in de bossen wordt gevonden, raakt het leven van de McCarthy's voorgoed ontwricht en leert
Madeleine de dubbelzinnigheid van de menselijke moraal kennen - een les die ze pas begint te begrijpen wanneer ze twintig jaar later haar
zoektocht naar de waarheid, en de moordenaar voortzet. De kraaien zullen het zeggen is een aangrijpende pageturner over de gevolgen die
geheimen hebben voor het eigen leven en dat van een ander.
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