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CHASE BRODY
Het Tweede machinetijdperk Amsterdam
University Press
Het gezin van Josephine Hurst draait op
rolletjes. Met twee mooie dochters, een
intelligente zoon en een goedverdienende
echtgenoot lijkt haar leven perfect. Ze
heeft alles wat haar hartje begeert.
Wanneer haar oudste dochter Rose
wegloopt met een onbekend vriendje,
verstevigt Josephine de greep op haar
gezin en transformeert ze haar
onberispelijke huis in een donkere
gevangenis. Jongste dochter Violet wordt
opgenomen in een inrichting en stevige
medicatie moet het autisme van zoon Will
beperken. Het mooie plaatje wordt slechts
met moeite bij elkaar gehouden en
wanneer na een gewelddadig incident
Jeugdzorg het gezin bezoekt, dreigt de
monsterlijke waarheid over Josephine zelf
aan het licht te komen. Moeder, moeder is
een indringende en intelligente thriller
over de duistere kant van moederliefde.
Koren Zailckas (Saoedi-Arabië, 1980)
schreef eerder een veelbesproken
autobiograﬁsche roman over haar
disfunctionele jeugd. Ze woont met haar
familie in de omgeving van New York.
What Can You Do with a Law Degree?
Cargo
Internationale bestseller over de impact
van technologie op ons leven: Google
Glasses, zelfrijdende auto's, computers die
het menselijk brein vervangen... De
digitalisering heeft ons leven drastisch
veranderd, en we staan nog maar aan het
begin van deze revolutie. 'Vanaf nu wordt
de verandering pas echt
duizelingwekkend', aldus Erik Brynjolfsson
en Andrew McAfee, beiden verbonden aan
het prestigieuze MIT. 'En het is aanpassen
of verliezen.' Miljoenen mensen dreigen
hun baan te verliezen, precaire
machtsevenwichten verschuiven en de
sociale ongelijkheid groeit. Dit tweede
tijdperk der machines kan echter ook
zorgen voor meer welvaart. Maar dan
moeten we nu de juiste keuzes maken.
Homo Deus Niche Press (WA)
De Experimentele klinische psychologie
draagt bij aan kennis en begrip van de
emotionele stoornissen, waaronder

angststoornissen. Angststoornissen zijn de
meest voorkomende psychiatrische
stoornissen en staan na coronaire
hartziekten op de tweede plaats in de top
10 van ziektelast (bron: RIVM). Cognitieve
gedragstherapie voor angststoornissen is
eﬀectief, maar nog verre van optimaal. De
angst komt vaak weer terug. Het
geheugen voor angst is sterk en lijkt
onuitwisbaar. Zo lang het emotionele
geheugen intact blijft, ligt de terugkeer
van angst op de loer. Vaak wordt
aangenomen dat er een symmetrie is
tussen het ontstaan en terugdringen van
angst. Kortom, behandelingen zouden
regelrecht kunnen worden afgeleid uit
kennis over het ontstaan van
angststoornissen. Deze aanname is onjuist
gebleken. Gedragsverandering kent
andere wetmatigheden dan het ontstaan
van emotionele stoornissen. In haar oratie
zet Merel Kindt uiteen dat experimenteel
onderzoek naar de onderliggende
mechanismen van gedragsverandering
noodzakelijk is voor de ontwikkeling van
eﬀectievere behandelingen. Onderzoek zal
zich niet alleen moeten richten op het
versterken van nieuw gedrag zoals in de
afgelopen decennia, maar in de eerste
plaats op het verzwakken van het
emotionele geheugen. Alleen dan zal
angst permanent kunnen worden
teruggedrongen.
Rapport van de Club van Rome
Spectrum
Zonder de jarenlange investeringen van
de Amerikaanse overheid waren Apple en
Microsoft nooit zo groot geworden. De
alom gewaardeerde econoom Mariana
Mazzucato laat in De ondernemende staat
zien hoe belangrijk een investerende en
innoverende overheid is; onontbeerlijk
voor slimme en duurzame groei.
Mazzucato ontkracht de mythe van een
ingeslapen, bureaucratische overheid
versus een dynamische, innovatieve
private sector. Aan de hand van veel
casestudy’s laat zij zien dat het
tegenovergestelde waar is. Pas als de
overheid heeft geïnvesteerd, volgt de
private sector. Voorbeelden te over:
internet, geneesmiddelen, biotechnologie,
algoritme. Met een ondernemende
overheid de crisis uit, dat is wat Mazzucato

ons met dit boek ook wil voorhouden.
Student Lawyer Bezige Bij b.v., Uitgeverij
De
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.
Bibliographic Guide to Dance Nieuw
Amsterdam
Tells how to decide when and if to pursue
a diﬀerent career, and suggests how to
take advantage of one's legal skills in
other professions.
De wraak van de geograﬁe Lannoo
Meulenhoﬀ - Belgium
Onderzoek naar de verschuiving van de
machtsbalans van collectieve overheden
naar het individu.
Formele logika Thomas Rap
Op onnavolgbare wijze beschrijft Yuval
Noah Harari in zijn bestseller Sapiens
70.000 jaar menselijke evolutie, maar met
Homo Deus richt hij zich op de toekomst.
Met zijn kenmerkende vermenging van
wetenschap, geschiedenis en ﬁlosoﬁe
onderzoekt Harari de dromen en
nachtmerries van de eenentwintigste
eeuw - van onsterfelijkheid tot kunstmatig
leven. Hij stelt fundamentele vragen: Waar
gaan we naartoe? Hoe beschermen we
onze kwetsbare wereld tegen onze eigen
verwoestende krachten? En als we in staat
zijn door technologische vooruitgang ons
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lichaam en onze geest te verbeteren, wat
gebeurt er dan met de mensen die zich
niet laten upgraden? Wat voor sociale
gevolgen zal deze tweedeling hebben?
Volgens Harari is het essentieel om meer
te begrijpen van de technologische
revoluties om ons heen, anders hebben we
geen invloed op de koers van onze
toekomst. Dit is de volgende stap in onze
evolutie. Dit is Homo Deus.
Culturele actie voor vrijheid
Na het grote succes van Moesson, komt
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Robert Kaplan nu met een nieuw visionair
werk: De wraak van de geograﬁe. Robert
D. Kaplan bespreekt hoe mensen en
ideeën weliswaar invloed hebben op de
loop van gebeurtenissen, maar dat de
geograﬁe uiteindelijk bepalend is voor de
loop van de geschiedenis. Hij biedt ons
een geheel nieuwe blik op de Europese
schuldencrisis, legt uit waarom Rusland zo
paranoïde is, geeft een verklaring voor de
onverbiddelijkheid van de Chinese macht,
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laat zien hoe India in de knel zit tussen
haar directe buren, bepleit waarom Iran de
ware spil van EurAzië is en toont ten slotte
aan waarom de grenzen van Arabische
landen als Syrië en Irak minder kunstmatig
zijn dan ze lijken.
Het einde van macht
De ondernemende staat
Moeder, moeder
Sociological Abstracts
Morgen Van Zijde Zonder Vrees
Postkapitalisme
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