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This book explores Singapore’s language education system. Unlike previous volumes,
which discuss the bilingual requirement for learning, it focuses on Singapore’s
quadrilingual system, bringing together articles on each of the four languages – English,
Mandarin, Malay and Tamil – as well as articles that examine more than one language.
It highlights past successes, current concerns, and future directions for language
education. The book focuses on classroom pedagogy in all four official languages,
showcasing how languages are taught and learned in Singapore as a basis for better
understanding the system “from the inside out.” The authors present empirical,
classroom-based studies on language pedagogy in all four languages, as well as
updated information on the current socio-political context and how it has influenced
attempts at pedagogical innovation. Consideration is given to the dialectical relationship
between policy and practice. The chapters also include discussions of pre-school-age
learning, influences of language policy, home literacy practices, and commentaries by
international language-in-education scholars. This approach also provides a basis for
international comparison – especially for those who are interested in fostering English
proficiency while maintaining one or more national languages. The volume is
particularly important in light of the continuing international efforts to integrate English
into national educational systems where it is not the dominant language.
Page 1/23

Online Library Economic Facts And Fallacies 2nd Edition
In Wealth, Poverty, and Politics, Dr. Thomas Sowell of the Hoover Institution, Stanford
University, examines the reasons for large differences in income and wealth between
nations and among groups within nations. A wide range of geographic, demographic,
cultural, and political factors are examined, not to find a single factor or a single
combination of factors that will explain all economic differences, but to show how
particular combinations of factors limit or expand the possibilities for specific nations
and peoples at specific times and places. Dr. Sowell also examines some popular
explanations of these differences and shows why they will not stand up under scrutiny.
In doing so, he takes on some of the reigning titans of the redistributionist
movement--including John Rawls, Thomas Piketty, Paul Krugman, and Joseph
Stiglitz--and shows how a remarkable number of their claims cannot withstand plain
common sense, expressed in plain English.
Wat voor ons vanzelfsprekend is - neem bijvoorbeeld de aanschaf van dit boek - is voor
talloze mensen op onze planeet ondenkbaar. Voor hen is een boek gewoonweg
onbetaalbaar. Waarom kan men zich in sommige landen boeken, schoolgebouwen en
salarissen voor leraren veroorloven terwijl dat in andere landen niet kan? Economie is
de wetenschap die precies dit soort vragen wil beantwoorden. Niall Kishtainy neemt
ons mee op een reis door de tijd en laat zien hoe de mens door de eeuwen heen de
economie heeft bestudeerd. Zo maken we kennis met denkers als Adam Smith, Karl
Marx en John Maynard Keynes. Kishtainy legt belangrijke begrippen als 'kosten',
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'concurrentie', 'arbeid' en 'kapitaal' uit en hij laat zien hoe belangrijke ontwikkelingen
zoals de introductie van geld, het ontstaan van het kapitalisme en de grote recessie de
loop van onze geschiedenis hebben bepaald. Aan de hand van verrukkelijke verhalen
en verrassende feiten maakt hij inzichtelijk hoe wij met behulp van economie de wereld
waarin we leven beter kunnen begrijpen.
Kritische analyse van de oorzaken en achtergronden van de in 2008 begonnen
financiële crisis, met aandacht voor de rol van de overheid bij de preventie van
toekomstige crises.
In Hidden Agender, Gerard Casey develops a timely and provocative defence of free
speech and toleration against the transgenderist ideology that has infiltrated so much of
the media, the political establishment and the law. Opposing ideas, not individuals,
Hidden Agender provides a compelling critique of the transgender ideologists and trans
activists, and the new reactionary form of legal intolerance of our right to free thought
and free speech. As a libertarian, Casey believes that we should be free to say and do
whatever we wish provided that, in so doing, we do not perpetrate violence, or threaten
to perpetrate violence, against the person or property of another. The fundamental
objection is rather to individuals being forced, on pain of legal or social sanctions, to
believe (or to pretend to believe) what to them is patently false, namely, that a man can
become a woman or a woman a man, and to be legally obliged to treat those who claim
to have transitioned from one sex to another as if they really had managed to do so.
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Drawing on extensive research, both scientific and anecdotal, Hidden Agender is a
robust defence of free speech and tolerance against the combined forces of prejudice,
wokeness and legal intimidation.
Fout geld. Vroeger kon je dat uitgeven aan een auto, een vakantie of een bontjas. Veel
meer zat er niet in. Tot een paar bankiers in Londen op een briljant idee kwamen. Zou
het niet mogelijk zijn om een plek te creëren waar de belastingdienst je kapitaal nooit
zou kunnen vinden? Neem bijvoorbeeld het Kanaaleiland Jersey, waar je al je geld kunt
verstoppen in een mooie trust. Of denk eens aan Nevis, een Caribisch vulkaaneilandje
dat zich ontwikkelde tot een onweerstaanbaar belastingparadijs dat inmiddels al meer
bedrijven dan inwoners telt. In Moneyland laat Oliver Bullough ons zien hoe de
superrijken, de criminelen en de multinationals erin slagen hun geld uit handen van de
belastingdienst te houden. Bullough legt uit hoe onze banken witwassen en hoe
sommige westerse landen tot het uiterste gaan om grote bedrijven binnen te halen,
zodat uiteindelijk alleen de gewone man nog zijn belastingen betaalt. Moneyland vertelt
het verbijsterende verhaal van rijkdom en macht in de eenentwintigste eeuw.
Op eenvoudige vragen over wereldwijde trends geven we systematisch de verkeerde
antwoorden. In Feitenkennis legt hoogleraar Internationale Gezondheid en Hans
Rosling uit waarom dit gebeurt. '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
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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 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
This title features ethics from a moral nihilist perspective, spanning philosophy,
psychology, psychology, sociology, science, and current events.

Het nieuwe boek van bestsellerauteur Ha-Joon Chang is een bijzonder
onderhoudende en toegankelijke introductie in de wereld van de economie. Wat
is economie? Wat doen economen? Waarom zijn economen zulke slechte
voorspellers? Chang biedt niet alleen de handvatten voor een beter begrip van
de financiële wereld, maar geeft ook zijn visie op wat de economie voor iedereen
kan betekenen, en dus niet alleen voor superrijken. Economie is onontbeerlijk
voor het begrijpen van de krachten die bepalen hoe mensen, naties en
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economische systemen functioneren. En het laat helder zien hoe we de huidige
economische rampspoed moeten begrijpen, en wat we eraan kunnen doen.
Het denken over markt, winst en kapitaal is gebaseerd op historische concepten
die afhangen van keuzes en opvattingen, niet van wetmatigheden. In zijn nieuwe
meesterwerk onderzoekt Piketty de ideeën die eeuwenlang aan de basis lagen
van ongelijkheid en het leven van de mensheid hebben bepaald: ideologische
stromingen die hebben geleid tot slavernij, kolonialisme, communisme en
hyperkapitalisme. Hoe we kunnen breken met het fatalisme, de voedingsbodem
voor de huidige buitensporige identiteitspolitiek? Volgens Piketty is er een
alternatief: het participatief socialisme, een ideologie van gelijkheid,
maatschappelijk eigendom, onderwijs en het delen van kennis en macht.
Education must be set free it must be returned to parents and to pupils.--Samuel
Gregg, director of research, Acton Institute for the Study of Religion and Liberty
De gruwelijke beelden van oorlogen en genocide die we op het nieuws zien
geven ons de indruk dat onze tijd de gewelddadigste aller tijden is. Het
omgekeerde is waar, laat Steven Pinker zien in Ons beter ik.. Hoe komt het dat
we ons zoveel menselijker gedragen? Ons leven is verbeterd - en zo gaan we
indirect andermans leven meer waarderen. En hoe meer we met anderen te
maken krijgen, des te meer groeit onderling begrip, zelfs al is dat soms uit
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egoïsme. Pinker laat zien dat empathie en zelfbeheersing op den duur sterkere
eigenschappen zijn dan sadisme en wraak. Ons beter ik is een indrukwekkende,
onmisbare geschiedenis van de menselijke omgang en een boek voor de
eeuwigheid. STEVEN PINKER (Montréal, 1954) is een experimenteel
psycholoog, en professor in Psychologie aan Harvard University. Hij schreef over
taal en intelligentie in onder andere Het taalinstinct (1994), Hoe de menselijke
geest werkt (1997), Het onbeschreven blad (2002) en De stof van het denken
(2007). Het unieke van Steven Pinker is dat hij zijn antwoorden op zoveel
terreinen zoekt: psychologie, taalkunde, evolutiebiologie - en dat maakt hem ook
meteen iemand die vanuit veel hoeken op debat en controverse kan rekenen. 'De
stof van het denken is een rijk boek waarin Pinker laat zien hoe de werkelijkheid
de taal bepaalt en de manier waarop we daarmee als biologische en sociale
dieren hebben leren omgaan.' - DE STANDAARD 'Wie op de hoogte wil raken
van een fascinerende nieuwe wetenschap, en bovendien graag spannende
populair-wetenschappelijke boeken leest, moet zich Het taalinstinct niet laten
ontgaan.' - TROUW
In Wealth, Poverty, and Politics, Thomas Sowell, one of the foremost
conservative public intellectuals in this country, argues that political and
ideological struggles have led to dangerous confusion about income inequality in
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America. Pundits and politically motivated economists trumpet ambiguous
statistics and sensational theories while ignoring the true determinant of income
inequality: the production of wealth. We cannot properly understand inequality if
we focus exclusively on the distribution of wealth and ignore wealth production
factors such as geography, demography, and culture. Sowell contends that
liberals have a particular interest in misreading the data and chastises them for
using income inequality as an argument for the welfare state. Refuting Thomas
Piketty, Paul Krugman, and others on the left, Sowell draws on accurate
empirical data to show that the inequality is not nearly as extreme or sensational
as we have been led to believe. Transcending partisanship through a careful
examination of data, Wealth, Poverty, and Politics reveals the truth about the
most explosive political issue of our time.
Samenvattingen van vijftig als klassiek te beschouwen boeken over psychologie,
met speciale aandacht voor de spirituele kant van de psychologie of psychiatrie.
Paul Krugman, wiens werk onlangs werd onderscheiden met de Nobelprijs voor
economie, toont in De crisiseconomie overtuigend aan hoezeer de huidige
financiële crisis lijkt op de Grote Depressie van de jaren 1930 - en legt uit hoe
een totale catastrofe voorkomen kan worden. Tien jaar geleden analyseerde
Krugman de economische crises in Azië en Latijns-Amerika. Hij zag die als een
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waarschuwing. In de jaren die volgden schoten de beurskoersen omhoog en
maakten bedrijven veel winst, waardoor de crises van de jaren negentig uit beeld
raakten. Maar nu is de crisiseconomie terug - een reprise van de jaren dertig lijkt
niet onmogelijk. In De crisiseconomie laat Krugman zien hoe het falende toezicht
op de financiële wereld heeft geleid tot de grootste crisis sinds die van het
interbellum, in de Verenigde Staten en de rest van de wereld. Ook beschrijft hij
de maatregelen die nodig zijn om te voorkomen dat de wereldeconomie in een
steeds diepere recessie raakt. Geschreven in een stijl die hem bij het grote
publiek zo geliefd maakte - soepel, levendig, zeer goed geïnformeerd - zal De
crisiseconomie zonder twijfel een hoeksteen blijken in het debat over de huidige
economische situatie.
Thomas Sowell's incisive critique of the intellectuals' destructive role in shaping
ideas about race in America Intellectuals and Race is a radical book in the
original sense of one that goes to the root of the problem. The role of intellectuals
in racial strife is explored in an international context that puts the American
experience in a wholly new light. The views of individual intellectuals have
spanned the spectrum, but the views of intellectuals as a whole have tended to
cluster. Indeed, these views have clustered at one end of the spectrum in the
early twentieth century and then clustered at the opposite end of the spectrum in
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the late twentieth century. Moreover, these radically different views of race in
these two eras were held by intellectuals whose views on other issues were very
similar in both eras. Intellectuals and Race is not, however, a book about history,
even though it has much historical evidence, as well as demographic,
geographic, economic and statistical evidence -- all of it directed toward testing
the underlying assumptions about race that have prevailed at times among
intellectuals in general, and especially intellectuals at the highest levels. Nor is
this simply a theoretical exercise. The impact of intellectuals' ideas and crusades
on the larger society, both past and present, is the ultimate concern. These ideas
and crusades have ranged widely from racial theories of intelligence to eugenics
to "social justice" and multiculturalism. In addition to in-depth examinations of
these and other issues, Intellectuals and Race explores the incentives, the
visions and the rationales that drive intellectuals at the highest levels to
conclusions that have often turned out to be counterproductive and even
disastrous, not only for particular racial or ethnic groups, but for societies as a
whole.
Eerst maakte de mens schulden, toen pas maakte hij het geld. In tegenstelling tot
wat de wetenschap altijd dacht, betoogt David Graeber dat schuld al bestond ver
voordat geld en munten werden uitgevonden en dat de mens al 5000 jaar
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gebruikmaakt van uitgebreide kredietsystemen. Sterker nog: schuld en de
kwijtschelding daarvan hebben ons morele besef gevormd - het woord 'schuld'
werd al vanaf het begin in zakelijke én in religieuze zin gebruikt. Slavernij,
geweld, oorlogen en opstanden: ze hangen samen met ideeën over schuld. In dit
veelomvattende boek bestudeert Graeber onze opvattingen over beloftes, krediet
en afbetaling, van de vroegste beschavingen tot het moderne kapitalisme. Hij
analyseert helder en buitengewoon leesbaar hoe de wereldeconomie zich heeft
ontwikkeld - en werpt een heel nieuw licht op de huidige economische crisis. Dit
boek is nu al een klassieker.
This volume is a plea for the abandonment of England's present policy of free
trade. To strengthen his case the author contrasts the widely divergent ideas held
by economists and statesmen on commercial and fiscal questions, and exposes
the fallacies of the modern free trade program. An exhaustive compilation of facts
bearing on the economic conditions of several of the leading nations of the world
is made, and contrasts are drawn between the results obtained under the two
fiscal policies-those of free trade and protection. Comparisons of tariff figures,
consular reports, rates of wages, rentals and prices of commodities are freely
used to illustrate the main contention, that the policy of moderate protection has
resulted in a corresponding increase in commercial values and industry, while at
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the same time it has relieved the weight of domestic taxation by throwing the
burden upon the foreigner. -The Annals of the American Academy of Political and
Social Science, Volume 35
Economic Facts and Fallacies exposes some of the most popular fallacies about
economic issues-and does so in a lively manner and without requiring any prior
knowledge of economics by the reader. These include many beliefs widely
disseminated in the media and by politicians, such as mistaken ideas about
urban problems, income differences, male-female economic differences, as well
as economics fallacies about academia, about race, and about Third World
countries. One of the themes of Economic Facts and Fallacies is that fallacies
are not simply crazy ideas but in fact have a certain plausibility that gives them
their staying power-and makes careful examination of their flaws both necessary
and important, as well as sometimes humorous. Written in the easy-to-follow
style of the author's Basic Economics, this latest book is able to go into greater
depth, with real world examples, on specific issues.
A scientist integrates evolutionary biology, genetics, psychology, economics, and
more to explore the development and workings of human societies. “There is no
good reason why human societies should not be described and explained with
the same precision and success as the rest of nature.” Thus argues evolutionary
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psychologist Pascal Boyer in this uniquely innovative book. Integrating recent
insights from evolutionary biology, genetics, psychology, economics, and other
fields, Boyer offers precise models of why humans engage in social behaviors
such as forming families, tribes, and nations, or creating gender roles. In
fascinating, thought-provoking passages, he explores questions such as: Why is
there conflict between groups? Why do people believe low-value information
such as rumors? Why are there religions? What is social justice? What explains
morality? Boyer provides a new picture of cultural transmission that draws on the
pragmatics of human communication, the constructive nature of memory in
human brains, and human motivation for group formation and cooperation. “Cool
and captivating…It will change forever your understanding of society and
culture.”—Dan Sperber, co-author of The Enigma of Reason “It is highly
recommended…to researchers firmly settled within one of the many single
disciplines in question. Not only will they encounter a wealth of information from
the humanities, the social sciences and the natural sciences, but the book will
also serve as an invitation to look beyond the horizons of their own
fields.”—Eveline Seghers, Evolutionary Studies in Imaginative Culture
This provocative book debunks the myth that American gun culture was
intentionally created by gun makers and demonstrates that gun ownership and
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use have been a core part of American society since our colonial origins. •
Proves that widespread gun ownership and gun violence existed in early America
• Argues that revisionist claims of the last two decades about American gun
culture are false • Provides a detailed account of how Revolutionary American
governments contracted for guns • Shows how the American gun industry met
private demand and led to an entirely new way of making almost all of the
manufactured goods we take for granted today
The essential guide to decoding messages in a media-saturated world Media
Literacy teaches students how to navigate through the overwhelming flood of
information found in today’s media-saturated world. Drawing from thousands of
media research studies, author W. James Potter explores the key components to
understanding the fascinating world of mass media. Potter presents numerous
examples and facts to help students understand how the media operate, how
they attract attention, and how they influence the public. The Ninth Edition has
been thoroughly updated to evolve with the ever-changing media landscape and
features a new chapter on fake news, debating what we as news consumers can
do to recognize fake news in order to avoid its influence. Each chapter concludes
with a set of exercises to help readers apply the chapter material to everyday life
and engage in a step-by-step process to increase their own media literacy.
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INSTRUCTORS: Looking to develop your students? media literacy skills?
Potter’s Seven Skills of Media Literacy provides readers with the practical
guidance they need to make substantial improvements on seven major skills.
Bundle the supplement with Media Literacy, Ninth Edition for only $5 more!
Bundle ISBN: 978-1-5443-9525-8
This book is about logic and evidence and its antithesis, fallacies, and powerful
rhetoric. This book provides a tool box of knowledge about decision-making and
evaluating public policy that citizens need to know in order to make informed
decisions about policy proposals.
Wat hebben de verdwijning van paardenmest en de introductie van kabeltelevisie
met elkaar te maken? Waarom is het beter om dronken achter het stuur te
stappen dan te gaan lopen? In vervolg op de internationale bestseller
Freakonomics, werpt SuperFreakonomics opnieuw onverwachte, verrassende en
prikkelende vragen op. Steven Levitt en Stephen Dubner gaan op zoek naar de
antwoorden en laten zien dat ons gedrag gestuurd wordt door economische
motieven. Of het nu gaat om prostituees, zelfmoordterroristen,
klimaatdeskundigen of artsen: zij worden uiteindelijk allemaal gedreven door
economische prikkels. SuperFreakonomics gaat over dingen waarvan je altijd
dacht dat je ze wist maar die niet waar bleken te zijn, of dingen waarvan je nooit
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wist dat je ze wilde weten. Dit boek onderzoekt kortom de verborgen kant van de
wereld en daagt ons uit die opnieuw te definiëren.
Het kapitalisme bloeide de afgelopen tweehonderd jaar dankzij zijn
aanpassingsvermogen; op de golven van de economische cycli heeft het zich
steeds aangepast en getransformeerd om uiteindelijk sterker uit verschillende
crises op te rijzen. Maar de grens is bereikt, stelt Paul Mason. In de uithoeken
van het marktsysteem ontdekken mensen nieuwe vormen van eigendom, lenen
en zaken doen – van 3D-printen tot zelf managende websites als Wikipedia en
van duurzame energiecoöperaties tot parallelle valuta. In het hart van die
veranderingen staat de informatietechnologie, een revolutie die volgens Mason
de potentie heeft om onze notie van werk, productie en waarde totaal te
veranderen én om een economie gebaseerd op marktwerking en privaat
eigendom te vernietigen. In dit baanbrekende boek laat Mason zien hoe we,
vanuit de as van de recente financiële crisis, de kans hebben om een meer
sociale, rechtvaardige en duurzame, globale economie te bouwen.
Miljoenen Noord-Amerikanen werken voor een hongerloon. Barbara Ehrenreich
besloot zich bij dit leger van de slechtbetaalden aan te sluiten. Ehrenreich
verhuisde naar Florida en vervolgens naar Maine en Minnesota. Daar huurde ze
de goedkoopst mogelijke kamers en werkte ze als serveerster, kamermeisje,
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schoonmaakster, bejaardenhulp en verkoopster. Al gauw moest ze vaststellen
dat de ‘minste’ baantjes een enorme mentale en lichamelijke kracht vereisen.
En een baan is niet genoeg: wie in Amerika graag een dak boven zijn hoofd
heeft, zal er ten minste twee laagbetaalde banen op na moeten houden. Toch
werd Ehrenreich getroffen door het optimisme en de solidariteit onder de
laagbetaalden. De achterkant van de Amerikaanse droom is een indrukwekkend
portret van slechtverdienende Amerikanen in al hun vasthoudendheid, angst en
verrassende vrijgevigheid.
Het Romeinse Rijk was een lange tijd oppermachtig: geen andere staat ooit heeft
over alle landen rond de Middellandse Zee geheerst. De Romeinen vormden niet
alleen een politieke en militaire grootmacht, maar waren hun tijd ook ver vooruit
op het gebied van retoriek, wetgeving, literatuur, wegenbouw en architectuur. In
de vierde eeuw werd het Rijk gesplitst in een westelijk en een oostelijk deel en
niet lang daarna kwam het West-Romeinse Rijk ten val. Over de oorzaken
bestaan vele theorieën. Er wordt gesuggereerd dat wereldrijken een
onafwendbare levenscyclus van opkomst en ondergang doorlopen. De rol van
het opkomende christendom, grote Europese migratiestromen, interne
strubbelingen en de decadentie van de macht worden als verklaring genoemd. In
een breed opgezet boek vertelt Adrian Goldsworthy het complexe, dramatische,
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spannende verhaal van de ondergang van Rome: over bloedige invasies en
barbaarse staatsgrepen, corrupte keizers, sluwe hovelingen en de talloze
kleurrijke burgers wier levens op het spel stonden. Het resultaat is
geschiedschrijving in de beste, ouderwetse zin: een prachtig verteld verhaal met
kleurrijke personages dat ons denken over de val van Rome verdiept en
nuanceert.
Dit boek wordt algemeen beschouwd als het beste boek over de kredietcrisis en
hoe we daarin terecht zijn gekomen. Charles R. Morris schrijft in een heldere en
toegankelijke stijl, waardoor financiële onderwerpen zelfs voor leken begrijpelijk
en fascinerend worden. Morris analyseert de bredere politieke en economische
oorzaken en de aanloop van de crisis; de politiek van goedkoop geld die door
Greenspan en de Fed werd uitgedragen; de buitenzinnige leningen van hedgeen private equityfondsen en investeringsbanken; de wijze waarop de leningen in
financiële markten worden verhandeld en waarom deze praktijken als in een
piramidespel wel moesten vastlopen, en ten slotte de verdamping van duizenden
miljarden.'
In Freedom's Progress?, Gerard Casey argues that the progress of freedom has
largely consisted in an intermittent and imperfect transition from tribalism to
individualism, from the primacy of the collective to the fragile centrality of the
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individual person and of freedom. Such a transition is, he argues, neither
automatic nor complete, nor are relapses to tribalism impossible. The reason for
the fragility of freedom is simple: the importance of individual freedom is simply
not obvious to everyone. Most people want security in this world, not liberty.
'Libertarians,' writes Max Eastman, 'used to tell us that "the love of freedom is the
strongest of political motives," but recent events have taught us the extravagance
of this opinion. The "herd-instinct" and the yearning for paternal authority are
often as strong. Indeed the tendency of men to gang up under a leader and
submit to his will is of all political traits the best attested by history.' The charm of
the collective exercises a perennial magnetic attraction for the human spirit. In
the 20th century, Fascism, Bolshevism and National Socialism were, Casey
argues, each of them a return to tribalism in one form or another and many
aspects of our current Western welfare states continue to embody tribalist
impulses. Thinkers you would expect to feature in a history of political thought
feature in this book - Plato, Aristotle, Machiavelli, Locke, Mill and Marx - but you
will also find thinkers treated in Freedom's Progress? who don't usually show up
in standard accounts - Johannes Althusius, Immanuel Kant, William Godwin, Max
Stirner, Joseph Proudhon, Mikhail Bakunin, Pyotr Kropotkin, Josiah Warren,
Benjamin Tucker and Auberon Herbert. Freedom's Progress? also contains
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discussions of the broader social and cultural contexts in which politics takes its
place, with chapters on slavery, Christianity, the universities, cities, Feudalism,
law, kingship, the Reformation, the English Revolution and what Casey calls
Twentieth Century Tribalisms - Bolshevism, Fascism and National Socialism and
an extensive chapter on human prehistory.
Na twintig jaar huwelijk krijgt Annie Colwater te horen dat haar man wil scheiden.
Eenzaam vertrekt ze naar Mystic, het kleine stadje waar ze is opgegroeid. Daar
ontmoet ze haar jeugdliefde Nick. Het meer van herinnering is een meeslepende
roman die laat zien dat liefde de diepste wonden kan helen...
A comprehensive survey of the ways in which linguistics is being used by
researchers in a wide-range of interdisciplinary areas.
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
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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
The Handbook of World Englishes is a collection of newly commissioned articles
focusing on selected critical dimensions and case studies of the theoretical,
ideological, applied and pedagogical issues related to English as it is spoken
around the world. Represents the cross-cultural and international
contextualization of the English language Articulates the visions of scholars from
major varieties of world Englishes – African, Asian, European, and North and
South American Discusses topics including the sociolinguistic contexts of
varieties of English in the inner, outer, and expanding circles of its users; the
ranges of functional domains in which these varieties are used; the place of
English in language policies and language planning; and debates about English
as a cause of language death, murder and suicide.
Although ODI from emerging economies is gaining ground, it remains very much
a developed-country phenomenon. China's direct outbound investment flows
accounted for only 1.1 per cent of the world total in 2007 and in terms of stocks,
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China still lags behind many industrial and emerging economies. For fiscal
reasons, most Chinese ODI is officially reported to flow to Hong Kong and tax
havens. Europe and the rest of the world have only a modest share. Marketseeking considerations rank first and strategic-asset-seeking motivations second
in Chinese ODI. State intervention in Chinese ODI is generally exaggerated. The
domination of state-owned enterprises in Chinese ODI reflects the fact that
government policies generally favour the public sector within the Chinese
economy. Chinese investment in Europe is growing but remains relatively
insignificant. It is biased towards service activities; in manufacturing it is heavily
concentrated in ICT and the automobile sector. Through mergers and
acquisitions, Chinese investors seek access to brands and distribution networks
or to engineering know-how and customer networks. Greenfield investments aim
to access the European market and help to customize products for local needs.
Overall, Chinese firms' performances in Europe tend to be disappointing,
particularly in terms of profitability. The current economic crisis may provide new
investment opportunities but it is also a major challenge for Chinese firms which
invested in ailing European firms.
Nobelprijswinnaar Richard Thaler vertelt in ‘Misbehaving’ het verhaal van drie
wetenschappers die in een gezamenlijke queeste de economie op haar kop
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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.
In Economic Facts and Fallacies, Thomas Sowell exposes some of the most
popular fallacies about economic issues in a lively manner that does not require
any prior knowledge of economics. These fallacies include many beliefs widely
disseminated in the media and by politicians, such as fallacies about urban
problems, income differences, male-female economic differences, as well as
economic fallacies about academia, about race, and about Third World countries.
Sowell shows that fallacies are not simply crazy ideas but in fact have a certain
plausibility that gives them their staying power--and makes careful examination of
their flaws both necessary and important.
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