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Het rijke, veelzijdige Menselijk, al te menselijk
(1878-1879) markeert een ommekeer in Nietzsches
denken. Hij distantieert zich van het wagneriaanse
wereldbeeld en plaatst zich in dit aan Voltaire
opgedragen boek in de traditie van de
Verlichtingsdenkers en Franse moralisten als
Montaigne, La Rochefoucauld, Vauvenargues en
Chamfort. In zijn eerste grote aforismenboek
betreedt de subtiele psycholoog Nietzsche voor de
eerste keer de denkerbühne. Als verlicht
gentilhomme observeert hij de menselijke
omgangsvormen. Menselijk, al te menselijk
boekstaaft niet alleen zijn breuk met de `hogere
zwendelaar Wagner en zijn bedwelmende
theaterkunst, maar is ook het document van een
bevrijding van de `metafysische behoefte van de
mens op zich. In het ontnuchterende licht van de
ratio dalen kunst, muziek en religie drastisch in
waarde. Begrippen als `het genie , `de heilige en `de
held worden failliet verklaard en als bedrieglijke
producten van de oververhitte verbeelding
verworpen.
Als jouw zorgen over de opwarming van de aarde
zich beperken tot angst voor de stijgende
zeespiegel, dan zie je slechts het topje van de
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ijsberg. Het is veel, veel erger dan je denkt.
Klimaatverandering wordt vaak beschouwd als een
langzaam proces, maar de onheilspellende effecten
ervan zien we nu al: hete zomers, grote droogte,
allesverwoestende overstromingen en orkanen.
Natuurrampen die zich vroeger maar één keer in een
mensenleven voltrokken, overvallen de mensheid
tegenwoordig jaarlijks. In De onbewoonbare aarde
brengt David Wallace-Wells de laatste
wetenschappelijke inzichten samen tot een
schokkende aanklacht: we slagen er maar niet in om
een betere toekomst voor ons te zien, laat staan dat
we naar zo'n idee handelen. Wallace-Wells luidt de
alarmklok en vertelt ons alles wat we niet willen
maar wel moeten weten over klimaatverandering.
Als we onze aanpak van dit probleem en onze
manier van leven niet snel veranderen, zullen delen
van de aarde door desastreuze ontwikkelingen in de
nabije toekomst onbewoonbaar worden.
Popular Mechanics inspires, instructs and influences readers
to help them master the modern world. Whether it’s practical
DIY home-improvement tips, gadgets and digital technology,
information on the newest cars or the latest breakthroughs in
science -- PM is the ultimate guide to our high-tech lifestyle.
De zusjes Gillian en Sally Owens worden opgevoed door hun
wereldvreemde tantes, die de meisjes ontzag voor de natuur
bijbrengen en en passant ook nog wat hekserij... Eenmaal
volwassen gaan de zusjes ieder hun eigen weg. Vele jaren
zijn verstreken als op een dag Gillian voor Sally's huis stopt,
met achter in haar auto het lijk van haar minnaar, James. Ze
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begraven zijn lichaam in de achtertuin, maar de geest van
James blijft spoken. Uit angst dat het lijk wordt ontdekt, doen
Gillian en Sally een beroep op de magische praktijken van
hun tantes. Magische praktijken is een heerlijke roman over
magie en echte liefde, over families en dagelijkse
betoveringen.

'Verpleegkundige interventies' is de vertaling van
'Nursing Interventions Classification (NIC)'. Deze
vierde, herziene Nederlandse editie is gebaseerd op
de zesde Amerikaanse druk. Het boek biedt een
gestructureerde indeling (taxonomie) van
verpleegkundige handelingen en verrichtingen. De
belangrijkste kenmerken van de NIC zijn: volledigheid: meer dan 500 interventies; - evidencebased; - vanuit de bestaande praktijk ontwikkeld; weerspiegelt de actuele klinische praktijk en recent
onderzoek; - duidelijke en klinisch zinvolle
terminologie; - in het veld getoetst; - gecombineerd
met de NANDA-diagnoses.
This database encompasses all aspects of the
impact of people and technology on the environment
and the effectiveness of remedial policies and
technologies, featuring more than 950 journals
published in the U.S. and abroad. The database also
covers conference papers and proceedings, special
reports from international agencies, nongovernmental organizations, universities,
associations and private corporations. Other
materials selectively indexed include significant
monographs, government
studies and newsletters.
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Voorbij goed en kwaad, na Aldus sprak Zarathoestra en
Ecce homo wellicht het meest gelezen boek van
Nietzsche, is in essentie een radicale kritiek op de
moderniteit. Nietzsche trekt met de felheid die hem eigen
is, van leer tegen de moderne wetenschappen, de
moderne kunsten en de moderne politiek. Alles waarop
Nietzsches tijd - en dat is in grote lijnen ook onze
'moderne' tijd - trots was, wordt door deze oneigentijdse
filosoof en psycholoog genadeloos geattaqueerd.
Begrippen als 'wetenschappelijke objectiviteit',
'sympathie', 'ethische verantwoordelijkheid' worden
minutieus ontleed en tot hun werkelijke oorsprong
herleid: de wil tot macht. Voorbijgoed en kwaad kan
gelezen worden - en het was Nietzsches intentie dat dit
gebeurde - als een programmatische verhandeling
waarmee hij zijn geestverwanten probeerde te bereiken,
vrije geesten, mensen van de toekomst, die in Nietzsche
hun gelijke, of liever nog, hun geestelijk leider wilden
zien. Het boek, dat is opgebouwd uit 296 paragrafen
variërend van enkele regels tot een paar bladzijden, kan
worden beschouwd als pendant van zijn Aldus sprak
Zarathoestra, dat een jaar eerder was voltooid en waarin
Nietzsche een eerste poging doet zijn filosofisch denken
samen te vatten. Waar Zarathoestra uitblinkt door
symboliek en literaire presentatie, is Voorbij goed en
kwaad bekend om zijn vele kernachtige - en
buitengewoon citeerbare - aforismen.
Educational Assessment in a Time of Reform provides
background information on large-scale examination
systems more generally and the South African
examination specifically. It traces the reforms in the
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education system of South Africa since 1994 and
provides a description of the advances in modern test
theory that could be considered for future standard
setting endeavours. At the heart of the book is the
debate on whether the current standard of education in
Africa is good enough . If not, then how can it be
improved? The aim of this book is to provide a point of
departure for discussions on standard-setting, quality
assurance, equating of examinations and assessment
approaches. From this point of departure
recommendations for practices in general and the exitlevel (Grade 12) examination results in particular can be
made. This book is ideal reading for principals, teachers,
academics and researchers in the fields of educational
assessment, measurement, and evaluation.
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