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therefore simple!

seksualiteit. Nietzsche reserveerde zijn vernietigendste banblliksems voor
De antichrist Friedrich Nietzsche 2011-12-02 De antichrist behoort tot de

deze 'nog altijd onovertroffen vorm van dodelijke vijandschap tegen de

geschriften die in 1888, in Nietzsches allerlaatste productieve periode, tot

realiteit'. Met de afronding in september 1888 van De antichrist, het eerste

stand komen. Vuriger, furieuzer aanklacht tegen zijn tijdgenoten heeft hij

(en enige) boek van zijn voorgenomen project 'Herwaardering van alle

niet geschreven. Aan de hand van een koelbloedige ontleding van de

waarden', brak Nietzsche naar zijn zeggen de geschiedenis in tweeën -

fundamenten waarop het christendom en het instituut Kerk berusten, wordt

voor hem, na hem - en begon een nieuwe tijdrekening, met 1888 als jaar

de decadentie van de moderne, Europese cultuur aangetoond. Nietzsche

één. Desondanks heeft het boek, onder meer door die paar bijna tedere

stelt het christelijk geloof aansprakelijk voor de ondergang van de antieke

zinsneden over de oorspronkelijke 'christelijke praktijk', vele lezers juist in

wereld en voor de decadentie in het algemeen, gefundeerd als het is op

hun geloof gesterkt.

ressentiment, legenachtigheid, tegennatuurlijkheid en verachting van de

Backpacker 2004-03 Backpacker brings the outdoors straight to the
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reader's doorstep, inspiring and enabling them to go more places and

narrative stories and lively, urbane coverage of Indy’s cultural landscape.

enjoy nature more often. The authority on active adventure, Backpacker is

Popular Science 1947-11 Popular Science gives our readers the

the world's first GPS-enabled magazine, and the only magazine whose

information and tools to improve their technology and their world. The core

editors personally test the hiking trails, camping gear, and survival tips

belief that Popular Science and our readers share: The future is going to

they publish. Backpacker's Editors' Choice Awards, an industry honor

be better, and science and technology are the driving forces that will help

recognizing design, feature and product innovation, has become the gold

make it better.

standard against which all other outdoor-industry awards are measured.

Philosophy, Sport and the Pandemic Jeffrey P. Fry 2022-03-04 The

Backpacker 2004-03 Backpacker brings the outdoors straight to the

COVID-19 pandemic has had an impact on every aspect of our social,

reader's doorstep, inspiring and enabling them to go more places and

cultural and commercial lives, including the world of sport. This book

enjoy nature more often. The authority on active adventure, Backpacker is

examines the ethical and philosophical dimensions of the intersection of

the world's first GPS-enabled magazine, and the only magazine whose

COVID-19 and sport. The book goes beyond simple description of the

editors personally test the hiking trails, camping gear, and survival tips

impact of the pandemic on sport to offer normative judgments about how

they publish. Backpacker's Editors' Choice Awards, an industry honor

the sporting world responded to challenges posed by COVID-19, as well

recognizing design, feature and product innovation, has become the gold

as philosophical speculation as to how COVID-19 will change our

standard against which all other outdoor-industry awards are measured.

understanding and appreciation of sport in the long term. It examines the

The Times Index 2007 Indexes the Times and its supplements.

considerations that either influenced—or arguably should have

The Guardian Index 1999

influenced—decisions to continue or to resume the playing of organized

Indianapolis Monthly 2001-12 Indianapolis Monthly is the Circle City’s

sport in the midst of a pandemic. As a part of this analysis, a spotlight is

essential chronicle and guide, an indispensable authority on what’s new

shone on how sport intersected with political issues surrounding

and what’s news. Through coverage of politics, crime, dining, style,

COVID-19. It also explores the configuration and meaning of sport in the

business, sports, and arts and entertainment, each issue offers compelling

COVID-19 era, touching on themes such as the nature of sport, and its
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integrity, and sport’s relationship to technology. Other themes include the

in de Nigeriaanse hoofdstad Lagos achter zich gelaten om bij de

changed nature of spectatorship, suffering in sport during pandemic times,

charismatische professor te gaan wonen. De derde hoofdpersoon is

and the impact of COVID-19 on the Olympic and Paralympic Games. A

Richard, een verlegen Engelsman die in de ban raakt van Olanna's

final chapter looks ahead and asks what sport might look like in a post-

geheimzinnige tweelingzus. Tegen de achtergrond van de gruwelijke

COVID world. This is fascinating reading for anybody with an interest in

burgeroorlog worden deze drie personages op onverwachte wijze met

the ethics and philosophy of sport, the sociology of sport, event studies,

elkaar geconfronteerd. De explosieve situatie stelt hun idealen en hun

politics, or public health.

loyaliteit aan elkaar zwaar op de proef.

De lange weg naar de vrijheid Nelson Mandela 2017-10-21 De lange weg

Wilde zwanen Jung Chang 2011-10-07 Het verschijnen van Wilde zwanen

naar de vrijheid is de beroemde autobiografie van een van de grootste

markeerde een van de grootste uitgeefsuccessen van de afgelopen

mannen van de twintigste eeuw. Nelson Mandela beschrijft de lange weg

decennia. Na een wat langzame start bracht de liefdesverklaring van Rudy

die hij heeft moeten afleggen van onwetende jongen tot charismatisch

Kousbroek in NRC Handelsblad daar verandering in, en sindsdien is het

staatsman. Dit is het verhaal van misschien wel de wonderbaarlijkste

boek tientallen malen herdrukt. Wilde zwanen verscheen in 1992 in het

omwenteling in de geschiedenis, verteld door de man die het allemaal

Nederlands en wereldwijd werden er meer dan 10 miljoen exemplaren van

heeft meegemaakt en in gang gezet. Het verhaal van Mandela, door

verkocht. Het is daarmee het best verkochte boek dat ooit over China

Mandela.

verscheen. Het geeft een panoramische visie van drie vrouwen op een

The Wall Street Journal 1994

complexe samenleving in de vorm van prachtige memoires, intieme

USA Today Index 1989

portretten en een meeslepende kroniek van het twintigste-eeuwse China.

Een halve gele zon Chimamanda Ngozi Adichie 2017-02-16 In het Nigeria

Ondanks de haast onvoorstelbare gruwelen die Jung Chang en haar

van de jaren zestig, een land dat verscheurd wordt door een burgeroorlog,

familie zijn overkomen, is Wilde zwanen een indrukwekkende getuigenis

komen drie levens samen. Ugwu, een jongen uit een arm dorp werkt als

van optimistisch geloof in een rechtvaardige samenleving met gelijke

huisknecht voor een universiteitsprofessor. Olanna heeft haar luxeleventje

rechten en kansen voor iedereen.
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Lieve Ijeawele of een feministisch manifest in vijftien suggesties

depending, were ordered to be kept secret, and respecting which the

Chimamanda Ngozi Adichie 2017-03-07 Een belangwekkend betoog over

injunction of secrecy was afterwards taken off by the order of the House."

wat het werkelijk betekent om vandaag de dag een vrouw te zijn. Een paar

Ebony 2002-09 EBONY is the flagship magazine of Johnson Publishing.

jaar geleden ontving Chimamanda Ngozi Adichie een brief van een goede

Founded in 1945 by John H. Johnson, it still maintains the highest global

vriendin waarin deze haar vroeg hoe ze haar dochtertje tot feministe kon

circulation of any African American-focused magazine.

opvoeden. Lieve Ijeawele is Adichie’s antwoord in de vorm van vijftien

The Washington Post Index 2009

voorstellen. Haar suggesties zijn vaak recht door zee, wrang, geestig,

Popular Science 2007-08 Popular Science gives our readers the

diepzinnig en opmerkzaam en kunnen helpen een dochter op te laten

information and tools to improve their technology and their world. The core

groeien tot een sterke, onafhankelijke vrouw. Of het nu gaat om het

belief that Popular Science and our readers share: The future is going to

voorstel om haar ook een speelgoedhelikopter te geven en niet alleen een

be better, and science and technology are the driving forces that will help

pop, om open gesprekken te voeren over kleding, of om de mythe te

make it better.

ontkrachten dat vrouwen alleen gemaakt zijn om het eten op tafel te

Arts & Humanities Citation Index 1993

zetten, Lieve Ijeawele gaat recht naar het hart van het seksuele debat in

The Mirror Margaret Safo (Mrs.) 2005-09-03

de eenentwintigste eeuw. Het is een belangwekkend betoog over wat het

Backpacker 2001-03 Backpacker brings the outdoors straight to the

werkelijk betekent om vandaag de dag een vrouw te zijn.

reader's doorstep, inspiring and enabling them to go more places and

De gezongen aarde Bruce Chatwin 1988 Een reiziger door Australië wordt

enjoy nature more often. The authority on active adventure, Backpacker is

door de Aborigines geïnspireerd tot speculaties over de oorspronkelijke

the world's first GPS-enabled magazine, and the only magazine whose

nomadische leefwijze van de mens.

editors personally test the hiking trails, camping gear, and survival tips

Journal of the House of Representatives of the United States United

they publish. Backpacker's Editors' Choice Awards, an industry honor

States. Congress. House 2003 Some vols. include supplemental journals

recognizing design, feature and product innovation, has become the gold

of "such proceedings of the sessions, as, during the time they were

standard against which all other outdoor-industry awards are measured.
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Bulletin of the Atomic Scientists 1970-12 The Bulletin of the Atomic

vernederingen en tegenslag. Obinze besluit naar Londen te gaan en komt

Scientists is the premier public resource on scientific and technological

terecht in de illegaliteit, een leven waarop zijn burgerlijke opvoeding hem

developments that impact global security. Founded by Manhattan Project

niet heeft voorbereid. Hij keert jaren later terug naar Nigeria, waar intussen

Scientists, the Bulletin's iconic "Doomsday Clock" stimulates solutions for a

een democratisch bewind heerst. Ifemelu keert eveneens terug naar haar

safer world.

vaderland, dat net zozeer veranderd is als zij. Wanneer hun liefde opnieuw

New Statesman 1954

opbloeit, worden Ifemelu en Obinze geconfronteerd met de grootste

Oesters van New York Mark Kurlansky 2011-09-21 Peter Minuit kocht in

uitdaging van hun leven.

1626 Manhattan voor 24 dollar, en niet veel later kwamen ook de

The College Handbook 1988

oesterbanken bij Ellis Island in Nederlandse handen. New York groeide uit

New York Magazine 1997-06-23 New York magazine was born in 1968

tot een stad die beroemd was om haar oesters, die in brede kringen en in

after a run as an insert of the New York Herald Tribune and quickly made

grote hoeveelheden werden geconsumeerd - en men kwam van over de

a place for itself as the trusted resource for readers across the country.

hele wereld om ze te proeven. Het is mede dankzij haar oesters dat New

With award-winning writing and photography covering everything from

York zich ontwikkelde tot toonaangevend centrum van de internationale

politics and food to theater and fashion, the magazine's consistent mission

gastronomie.

has been to reflect back to its audience the energy and excitement of the

Data India 1999

city itself, while celebrating New York as both a place and an idea.

The New York Times Index 2009

The Compact Edition of the Oxford English Dictionary: Complete Text

Amerikanah Chimamanda Ngozi Adichie 2013-10-12 Ifemelu en Obinze

Reproduced Micrographically: P-Z, Supplement and bibliography 1971

zijn hevig verliefd op elkaar. Hun geluk wordt wreed verstoord wanneer zij

Micrographic reproduction of the 13 volume Oxford English dictionary

hun land Nigeria wegens de militaire dictatuur moeten verlaten. De mooie,

published in 1933.

zelfverzekerde Ifemelu gaat in Amerika studeren. Ze ontmoet daar nieuwe

Motivatie en persoonlijkheid Abraham Harold Maslow 1981 Standaardwerk

mensen, knoopt vriendschappen aan, maar krijgt ook te maken met

waarin de Amerikaanse psycholoog, aanhanger van de zogenaamde
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humanistische psychologie, zijn theorie ontwikkelt van de fundamentele

diverse New Yorkse restaurants, waaronder het befaamde Brasserie Les

behoeften, die ten grondslag ligt aan zijn ideeën over de mens op weg

Halles in Manhattan. In Keukenconfessies geeft hij een inkijkje in zijn ruige

naar zelfverwerkelijking.

levensstijl van seks, drugs en rock- ’n roll tussen de pannen en schetst hij

Algemene kunstgeschiedenis / druk 16 Hugh Honour 2010-01

een onthutsend beeld van de donkere kanten van het restaurantwezen.

Fiela's kind Dalene Matthee 2013-12-04 In Afrika dwaalt een kind te ver

Bourdain pleegde op 8 juni 2018 zelfmoord in Frankrijk, waar hij was voor

het bos in. Hij komt niet terug. Na dagen van koortsachtig zoeken, wordt

opnames voor zijn werkgever CNN. 'Neem een New Yorkse chef-kok,

de hoop opgegeven hem ooit nog terug te vinden. Negen jaar later treffen

voeg drugs, cognac en bloed toe en je hebt een kookklassieker.'- The

twee ambtenaren, bezig met een volkstelling, aan de andere kant van het

Observer 'Een prachtige, krachtige, informatieve en grappige gids over een

grote Knysnawoud een blank jongetje aan, Benjamin. Sinds zijn derde jaar

fascinerende verborgen wereld.'- Daily Telegraph Anthony Bourdain (New

wordt hij opgevoed door Fiela. Zij verzet zich tot het uiterste, maar kan

York, 1956 - Kaysersberg, 2018) werd wereldberoemd met het boek

niet verhinderen dat een blanke vrouw Benjamin opeist als haar zoontje.

Keukenconfessies en het televisieprogramma No Reservations, in

Keukenconfessies A. Bourdain 2018-08-09 'Wereldberoemd chef-kok,

Nederland en Vlaanderen te zien op 24Kitchen. Hij schreef op brutale,

bestsellerauteur, tv-persoonlijkheid en provocateur; Anthony Bourdain was

nietsontziende maar geestige toon en werd daarmee het prototype van de

het allemaal.'- Volkskrant Bourdains Keukenconfessies: een

ruige maar gepassioneerde kok. Avontuurlijk, ruw in de mond, maar uiterst

onvoorspelbaar, schokkend en grappig boek over de zwarte kanten van

precies als het op koken aankwam.

het restaurantwezen. Wie regelmatig in goede restaurants eet, heeft de

Bulletin of the Atomic Scientists 1970-12 The Bulletin of the Atomic

neiging te denken dat die prachtige gerechten ontworpen zijn door

Scientists is the premier public resource on scientific and technological

verfijnde mannen met goddelijke inspiratie. Niets is minder waar. De

developments that impact global security. Founded by Manhattan Project

ingenieuze creaties zijn hoogstwaarschijnlijk op uw bord getoverd door een

Scientists, the Bulletin's iconic "Doomsday Clock" stimulates solutions for a

stelletje gedegenereerde gekken, geteisem, viespeuken en psychopaten,

safer world.

aldus Anthony Bourdain. Jarenlang werkte Bourdain zelf als chef-kok in

Heer van de vliegen William Golding 2016-03-11 Nog altijd even
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opwindend en tot nadenken stemmend als toen het in 1954 verscheen,

het bestaan krijgt geleidelijk steeds meer barbaarse trekken. Heer van de

schept 'Heer van de vliegen' een gewelddadig, treff end beeld van de

vliegen werd bij verschijning met lof overladen, maar commercieel succes

menselijke natuur, en wat er met deze gebeurt als de beschaving ten

bleef in eerste instantie uit. Geleidelijk aan werd het echter een cult-

onder gaat. Een groep schooljongens stort neer op een onbewoond eiland.

favoriet onder studenten en critici, en werd het vaak vergeleken met

Zonder ouders of ander volwassen toezicht moeten ze met elkaar

Salingers De vanger in het graan wat betreft invloed op de moderne

samenwerken om te overleven, waar ze jammerlijk in falen. Hun strijd om

literatuur.
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