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With an emphasis on everyday life, this respected text offers a lively and perceptive account of the key theories and ideas which dominate the
field of consumption and consumer culture. Engaging case studies describe forms of consumption familiar to the student, provide some
historical context, and illustrate how a range of theoretical perspectives ‒ from theories of practice, to semiotics, to psychoanalysis ‒ apply.
Written by an experienced teacher, the book offers a comprehensive grounding drawing on the literature in sociology, geography, cultural
studies, and anthropology. This new revised and expanded edition includes more extended discussion of gender, the senses, sustainability,
globalization, and the environment, as well as a brand new chapter on the ethics of consumption.
Het lijkt soms alsof de mens genoeg heeft van rust en vrede. Kwaadaardige politici spelen in op angst bij een deel van de bevolking. De
mensen reageren erop met keuzes die irrationeel lijken, en levensgevaarlijk zijn: zoals voor een Brexit, voor presidentskandidaat Donald
Trump, of voor het idee om ʻde grenzen dicht te gooienʼ. Angst en woede vormen de drijfveer, destructiedrift en negativisme zijn het gevolg.
Ze dreigen onze maatschappij te ontwrichten. En de vraag is: hoe is het mogelijk? Pankaj Mishra beschrijft in Tijd van woede op een
beknopte en briljante manier de geschiedenis van woede als politieke drijfveer. Met verrassende historische parallellen laat hij zien dat deze
tijd niet uniek is: ook het begin van de twintigste eeuw was vol van destructiedrift, nationalisme en terrorisme. Dat is geen geruststellende
gedachte en Tijd van woede is dan ook een alarmerend boek: er zal een mentaliteitsverandering nodig zijn om onze vrijheid, welvaart en
stabiliteit te behouden.
The Educational Times, and Journal of the College of Preceptors
Key Issues in Sustainable Development and Learning
De wereld van Odysseus
Een beroemde moordenaar, een op macht beluste schurk, een geplaagde held, en een complot om het grootste land op aarde over te nemen

Summary: Paaseiland is het meest afgelegen bewoonde plekje op aarde. Hoe Polynesische kolonisten
het tien eeuwen terug hebben kunnen bereiken is nog steeds een raadsel. Op dit kleine eiland het is weinig groter dan Texel - hebben de bewoners een spectaculaire beeldencultuur tot stand
gebracht. Maar tegen welke prijs? Toen onze landgenoot Jacob Roggeveen het eiland op eerste
paasdag 1722 als eerste Europeaan zag, bleek het landschap geheel ontbost. Ook de cultuur leek
op haar retour. Was er een verband? Clive Ponting, Jared Diamond en vele andere wetenschappers
vonden van wel. Paaseiland groeide uit tot de icoon van de milieugeschiedenis, hét voorbeeld van
een maatschappelijke collaps door verkeerd gebruik van natuurlijke hulpbronnen, en een
waarschuwing voor de hele aarde. In dit boek wordt deze gangbare opvatting tegen het licht
gehouden en verworpen. Er moet een ander verhaal verteld worden.
Het begrip duurzame ontwikkeling heeft vandaag een prominente plaats verworven in berichtgeving
en beleidsdocumenten. Steeds meer wordt het belang onderstreept van het zoeken naar een
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evenwicht tussen economische groei, sociale rechtvaardigheid en een gezonde leefomgeving; van
het streven naar solidariteit, niet alleen tussen ‘hier’ en ‘elders’, maar ook tussen ‘nu’ en
‘later’. Het onderwijs bereidt leerlingen en studenten voor op deelname aan het maatschappelijk
leven waarin de idee van duurzame ontwikkeling steeds meer op de voorgrond zal treden. Het thema
moet dan ook een prominentere plaats krijgen in het schoolcurriculum. Dit handboek wil in de
eerste plaats voorbeelden aanreiken om ‘educatie voor duurzame ontwikkeling’ een plaats te geven
in het curriculum van de lerarenopleiding. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de wijze waarop
het thema ‘duurzame ontwikkeling’ in de lespraktijk van de leraar lager en secundair onderwijs
kan worden geïntegreerd. Het biedt ook inspiratie voor schoolleiders om ‘duurzame ontwikkeling’
een plaats te geven in het pedagogisch project van de school. Extra illustratiemateriaal bij dit
boek vindt u onder de rubriek 'downloads'.
Zieke geest
over de duurzaamheid van een cultuur
Buitenwijk
Who's who in America
De bekende klassieker van Allan Folsom: het perfecte cadeau voor de lezers van Ik ben pelgrim Harry Addison is showbizzadvocaat en werkt in Hollywood. Hij leidt een prettig leven van hard werken, veel geld verdienen en af en toe een relatie met
een mooie vrouw. Tot hij uit Rome een paniekerig telefoontje krijgt van zijn broer Danny. Een week later is Harry Addison de
meest gezochte man van Italië en belandt hij berooid, gewond en vervuild in de riolen van Rome. De balans van de afgelopen
week: zijn broer Danny is vermoord, en Harry zelf wordt verdacht van betrokkenheid bij de aanslag op kardinaal-vicaris
Parma, een van de vertrouwensmannen van de paus. Een enorme politiemacht is naar hem op zoek en posters met zijn
portret hangen door heel Italië. Wanneer hij ook nog verdacht blijkt te worden van de moord op een politieman, is hem een
ding overduidelijk: hij is zijn leven niet zeker. Harry Addison ziet maar een uitweg: uit handen blijven van de politie en
proberen zelf achter de raadsels rond de moordaanslagen te komen. De pers over de boeken van Allan Folsom ‘Een zeer
geslaagde thriller.’ De Telegraaf ‘IJzingwekkend finale... Thrillers van dit kaliber kom je niet iedere dag, zelfs niet ieder jaar
tegen.’ de Volkskrant ‘Beter dan John Grisham, zeker zo goed als Frederick Forsyth.’ GPD
This book presents seminal readings from existing literature alongside specially commissioned, critical vignettes from leading
thinkers with interests in sustainable development and learning. The book sets out to inform readers about the many
perspectives that exist, and to challenge assumptions they may have about both sustainable development and learning.
Through the readings and vignettes, the book raises wide-ranging issues of how we choose to act. Following the format of its
companion volume, Sustainable Development and Learning: framing the issues, the book builds on existing work across a
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number of fields as well as on original international research. Key Issues in Sustainable Development and Learning: a critical
review is a major resource for anyone studying for masters degrees focusing on environment and sustainable development. It
is also a valuable tool for professionals in both public and private sector who are dealing with these issues daily. Bill and
Steve's book for Routledge, Sustainable Development and Learning: framing the issues is one of the academic sources cited
by the United Nations in its draft international implementation scheme for the Decade of Education for Sustainable
Development (which was launched by Kofi Annan last month).
A Critical Review
Een zeeman door de zee verstoten / druk 5
een geschiedenis van het heden
Tijd van woede
De rust in het Ierse plaatsje Rossmore wordt bedreigd door de aanleg van een nieuwe snelweg. Zal deze verbinding met de buitenwereld welvaart
brengen of een einde aan de gemoedelijke sfeer maken? Vooral het feit dat de bron van Sint Anna voor de snelweg moet wijken zorgt voor ophef. Vele
generaties gingen al met hun dromen en zorgen naar de bron om te bidden voor beterschap. Vader Flynn hoort de inwoners van Rossmore aan terwijl
ze kiezen tussen de tradities uit het verleden en de beloftes van de toekomst.
De ontwikkeling van de ruimtelijke ordening in Nederland vanaf de zeventiende eeuw tot heden.
Yearbook of International Organizations
25 jaar milieubeleid in Nederland
10 redenen waarom we een verkeerd beeld van de wereld hebben en waarom het beter gaat dan je denkt
Hoe integreren in onderwijs

Een zeeman zegt de zee vaarwel omwille van een jonge weduwe, hetgeen de bewondering van haar zoon doet
veranderen in felle haat.
Het is een van de grote wereldvraagstukken: waarom zijn sommige landen rijk en andere arm? Ligt de verklaring
in culturele verschillen, het klimaat of geografische omstandigheden? Of is er een andere oorzaak? Waarom is
bijvoorbeeld Botswana een van de snelst groeiende economieën ter wereld en blijven andere Afrikaanse landen,
zoals Zimbabwe en Congo, ondergedompeld in geweld en armoede? Daron Acemoglu en James Robinson laten
overtuigend zien dat het de politieke en economische instituties zijn die het economische succes of falen van een
land bepalen; instituties die innovatie en economische groei stimuleren en welvaart en vrede garanderen. De
auteurs illustreren hun betoog met tal van fascinerende voorbeelden. Eén daarvan is Korea, een in wezen
homogene staat. In Zuid-Korea legt de overheid verantwoording af aan de burgers en heeft de bevolking volop
economische kansen; het land is zeer welvarend. Noord-Korea wordt dictatoriaal geregeerd en kent al tientallen
jaren onderdrukking en hongersnood. Op basis van vijftien jaar veldonderzoek en historische research hebben de
auteurs een nieuwe, overtuigende politiek-economische theorie geformuleerd. Waarom sommige landen rijk zijn
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en andere arm laat ons met andere ogen naar de wereld kijken en geeft een dieper inzicht in de oorzaken van
armoede en rijkdom. Daron Acemoglu is hoogleraar economie aan het MIT. Hij ontving de John Bates Clark Medal.
Degenen die deze onderscheiding krijgen, worden beschouwd als belangrijke kanshebbers voor de Nobelprijs.
James Robinson is politiek wetenschapper en econoom. Hij is hoogleraar aan Harvard University en een
wereldberoemde Latijns-Amerikaen Afrikadeskundige. `Acemoglu en Robinson hebben een boeiend en zeer
lezenswaardig boek geschreven.' Niall Ferguson `In Why Nations Fail staan zo veel goede dingen, dat ik
onmogelijk alles kan opnoemen.' Charles C. Mann `Acemoglu en Robinson hebben een belangrijk boek
geschreven, dat het verdient te worden gelezen door politici en economen waar ook ter wereld.' Het Financieele
Dagblad `Waarschijnlijk leest u net als ik dit boek in één keer uit en neemt u het daarna nog vaak ter hand.' Jared
Diamond, auteur van Zwaarden, paarden & ziektekiemen
Het grote landschapsboek
de grenzen aan de groei
Verbrijzeld
Dag van bekentenis
In vier maanden tijd verdwijnen acht mensen uit hun huis in hetzelfde Japanse dorp. De politie ontvangt een
schriftelijke bekentenis, ondertekend door de 29-jarige Oda Sotatsu. Deze wordt uitgebreid verhoord en draait
de gevangenis in. Tot zover de bekende ingrediënten van menig literaire thriller. Maar deze zijn slechts het
uitgangspunt voor een roman waarin Jesse Ball, of de gelijknamige verteller die door het geval Sotatsu
gefascineerd raakt, de grenzen van fictie tot het uiterste rekt. 'Sinds het zwijgen begon' heeft de vorm van een
onderzoeksverslag, maar hoe meer ‘Ball’ boven tafel krijgt, des te groter wordt het raadsel. Heeft Sotatsu
überhaupt de misdaad gepleegd? Waarom volhardt hij in zwijgen? Op een even vindingrijke als toegankelijke
manier voert Jesse Ball ons mee in een volstrekt origineel, op zichzelf staand literair universum.
Alison en Jenny McGregor zijn Aberdeens beroemdste zingende moeder-dochterduo. Ze zijn door naar de halve
finale van het populaire programma Britain’s Next Big Star, staan in alle roddelbladen en hebben miljoenen
YouTube-hits. Iedereen is dol op hen. Maar dan slaat hun droomleventje om in een nachtmerrie. Het duo wordt
ontvoerd en in alle media verschijnen eisen om losgeld, met de mededeling dat fans de komende twee weken
diep in de buidel moeten tasten willen ze Alison en Jenny ooit levend terugzien. Terwijl de deadline nadert,
proberen Logan McRae en zijn collega’s wanhopig de twee vrouwen te vinden, maar de kidnappers hebben geen
enkel spoor achtergelaten. Het onderzoek loopt dood en de prijs van roem lijkt hoger dan ooit...
Waarom sommige landen rijk zijn en andere arm
2nd edition
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van grachtengordel tot Vinex-wijk
Rapport van de Club van Rome

Op een regenachtige dag wordt psychotherapeute Andi Manette met haar twee dochters gekidnapt en opgesloten in een
vochtige kelder. Hun belager is John Mail, een geesteszieke die ooit bij haar onder behandeling was. Lucas Davenport
krijgt de opdracht de ontvoering tot een goed einde te brengen, maar ondanks al zijn tergende telefoontjes lijkt John Mail
ongrijpbaar. De tijd verstrijkt. Terwijl Andi onafgebroken op haar kwelgeest inpraat in de hoop een zwakke plek te treffen,
zet Davenport alles op alles om de vrouw en haar kinderen te bevrijden. Maar werkt de tijd in hun voordeel?
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 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
Consumption and Everyday Life
instrumenten, incidenten en effecten
Sinds het zwijgen begon
Handbook on the International Political Economy of Gender
This Handbook brings together leading interdisciplinary scholarship on the gendered nature of the international political economy. Spanning a
wide range of theoretical traditions and empirical foci, it explores the multifaceted ways in which gender relations constitute and are shaped by
global politico-economic processes. It further interrogates the gendered ideologies and discourses that underpin everyday practices from the local
to the global. The chapters in this collection identify, analyse, critique and challenge gender-based inequalities, whilst also highlighting the
intersectional nature of gendered oppressions in the contemporary world order.
Als er één schrijver is die bevlogen schrijft over het landschap en over onze omgang daarmee, is het Willem van Toorn. Hij `leest het landschap,
ziet het als een prentenboek van ons geheugen. Kwaad maakt hij zich wanneer dat cultuurlandschap schade wordt gedaan uit het belang van
economische groei, het nieuwe terug-naar-de-natuur-denken of het ideaal van massarecreatie. Wie regisseert die veranderingen eigenlijk? De
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heldere visie van Willem van Toorn op het veranderende landschap en de bestuurders wordt opgesierd met stads- en landschapsfotos van Theo
Baart. Eind 2010 ontving Willem van Toorn voor zijn unieke en kritische bijdrage aan het debat over de groene ruimte de Groeneveldprijs van het
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
stedelijkheid op afstand
Feitenkennis
Wit bloeit de meidoorn
Duurzame ontwikkeling

Beginning in 1983/84 published in 3 vols., with expansion to 6 vols. by 2007/2008: vol. 1--Organization
descriptions and cross references; vol. 2--Geographic volume: international organization participation; vol.
3--Subject volume; vol. 4--Bibliography and resources; vol. 5--Statistics, visualizations and patterns; vol.
6--Who's who in international organizations. (From year to year some slight variations in naming of the
volumes).
Onderzoek naar de historische werkelijkheid achter de Ilias en de Odyssee van Homerus, de klassieke
heldendichten uit de Griekse oudheid.
Beelden van Paaseiland
Ruimtelijke ordening
Vols. 28-30 accompanied by separately published parts with title: Indices and necrology.
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