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This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this In Gesprek Met Etienne Vermeersch Een Zoektocht Naar Waarheid Dirk Verhofstadt by
online. You might not require more era to spend to go to the ebook foundation as skillfully as search for them. In some cases, you likewise pull off not discover the
declaration In Gesprek Met Etienne Vermeersch Een Zoektocht Naar Waarheid Dirk Verhofstadt that you are looking for. It will agreed squander the time.
However below, later you visit this web page, it will be for that reason completely simple to get as skillfully as download guide In Gesprek Met Etienne Vermeersch Een
Zoektocht Naar Waarheid Dirk Verhofstadt
It will not agree to many period as we run by before. You can do it though be active something else at house and even in your workplace. for that reason easy! So, are you
question? Just exercise just what we manage to pay for below as skillfully as evaluation In Gesprek Met Etienne Vermeersch Een Zoektocht Naar Waarheid Dirk
Verhofstadt what you when to read!

Snatched Jun 10 2021 ‘One of the boldest thriller writers working today’ TESS GERRITSEN ‘Her characters, plot, and pacing are unrivalled’ MICHAEL CONNELLY
__________________________________ FBI Special Agent Will Trent’s instinct is put to the test. On assignment at Atlanta's busy airport Will Trent is forced to make a
split-second decision. But is it the right one? Multi-million copy, international bestselling thriller writer Karin Slaughter is known for her razor-sharp plotting and her
ability to put the reader right at the heart of the crime. Snatched is Karin at her best in a compelling story that will grip you like a vice. An exclusive straight to digital short
story from the No.1 bestseller. Includes the opening chapters of Criminal and a taster of Fallen.
Het menuet van Kondratieff Oct 22 2019 ‘Het menuet van Kondratieff’ zijn dagboekreflecties over tijd en leven van een witte, westerse man, die driekwart eeuw met en in
zich meedraagt. Het is de terugblik op een persoonlijke levensgeschiedenis, maar in verband gebracht met de maatschappelijke golfbeweging van de tweede helft van de
20ste en het begin van deze eeuw. ‘Levenstijd’ en ‘wereldtijd’ vallen te onderscheiden, maar staan zeker niet los van elkaar. Menselijk gedrag wordt ten dele bepaald door
de zogenaamde Kondratieffs, de cyclisch economische bewegingen die in de tijdspanne van een halve eeuw ongeveer eenmaal op en neer gaan en die genoemd zijn naar de
bedenker ervan, de Russische econoom Nikolai Kondratieff. Qua leeftijd is Walter Lotens (°1942) geen babyboomer, maar een soixante-huitard avant la lettre, een
oorlogskind en een product van twee donkere decennia Koude Oorlog, die heel wat moeite heeft gehad om een geborneerde zwart-witkijk op de wereld af te schudden. Via
dagboekfragmenten ontstaat een coming of age-verhaal waarin hij reflecteert, graag verwijzend naar literatuur en boeiende denkers, over de veranderende tijdgeest en de
wijzigende politieke en economische conjunctuurbeweging. Daarop worden dan zijn ervaringen geënt als actievoerder op het vlak van onderwijs, zijn ontmoetingen met de
andere als Latijns-Amerika watcher, maar ook als freelance journalist, (wereld)reiziger en actieve burger zowel in Borgerhout als in Paramaribo, waar hij lang woonde. Zo
loopt hij door zijn leven en zijn tijd, niet chronologisch, soms meanderend en jonglerend met ‘toen’ en’ ‘nu’ of omgekeerd, soms achterom kijkend en dan weer naar het
heden springend, maar altijd balancerend tussen actie en reflectie. Ook een halve eeuw na mei ’68 blijft de rebellie in hem opborrelen. Sous les pavés, la plage … nog
steeds.
Duurzame ontwikkeling Aug 20 2019 Wat is duurzame ontwikkeling? Voor de één gaat het om klimaatverandering, voor de ander over kinderarbeid, een derde denkt
onmiddellijk aan biodiversiteit terwijl een vierde en een vijfde het hebben over circulaire economie of sociale ongelijkheid. Dit boek geeft een inleiding in het thema
duurzame ontwikkeling: wat zijn de kernvraagstukken en de mogelijke oplossingen? Wat is een collectieve opgave en wat kan ik als individu bijdragen aan een duurzame
wereld? De auteur illustreert de samenhang aan de hand van het zogenaamde Triple P-model: people, planet, profit. Verder betrekt hij de Sustainable Development Goals
(SDG) van de VN als leidraad voor de oplossingsrichtingen. Het boek is interessant voor iedereen die streeft naar een leefbare en rechtvaardige wereld. In het onderwijs
kan het helpen om de eigen lesinhoud te verbinden of te verbreden met het thema duurzame ontwikkeling. In het openbaar bestuur kan het beleid over duurzame
ontwikkeling beter uitgelegd worden en afdeling-overstijgend en daarmee integraal worden opgepakt. Voor bedrijven biedt dit boek aanknopingspunten om het thema
‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ in de bedrijfsstrategie op te nemen of te verdiepen.
Ons erfdeel Aug 12 2021 Algemeen-Nederlands driemaandelijks kultureel tijdschrift uitgegeven door de Stichting Ons Erfdeel v.z.w.
Onderwijs en zingeving Dec 04 2020 In onze 'laatmoderne' of 'postmoderne' tijden is zingeving een uiterst belangrijke, maar tevens een bijzonder ingewikkelde
aangelegenheid. De grote levensbeschouwelijke tradities lijken een behoorlijk deel van hun referentiële kracht te hebben verloren. Niettemin moet degelijk vormend
onderwijs worden verstrekt. De jongeren van vandaag en morgen hebben er als het ware recht op. Hoe deze opdracht aanpakken in een plurale context? Kunnen de
traditionele levensbeschouwingen op het vlak van zingeving voor onze jongeren een inspirerende rol spelen? Kunnen we vandaag de dag complexe, existentiële vragen van
jonge mensen van oriënterende antwoorden voorzien? Deze en andere uitdagende vragen over onderwijs en zingeving komen vanuit diverse invalshoeken aan bod.
Een zoektocht naar waarheid Oct 26 2022
Seksuele gezondheid in Vlaanderen Nov 22 2019 Dit boek vormt de neerslag van de resultaten van het eerste representatieve onderzoek naar dit thema in Vlaanderen.
Een onderzoeksteam van psychologen, seksuologen, sociologen en artsen verbonden aan de Universiteit Gent, de KU Leuven en het Universitair Ziekenhuis Gent, werkte
samen aan dit gedetailleerd overzicht van diverse aspecten van seksualiteit en seksualiteitsbeleving in Vlaanderen. Deze studie biedt, behalve betrouwbare,
wetenschappelijke, descriptieve data, een belangrijke basis voor de ontwikkeling van een meer doelgericht beleid ter bevordering van de seksuele gezondheid. Dit
basiswerk is het resultaat van een bevraging van 1832 Vlamingen - tussen 14 en 80 jaar oud - over verschillende aspecten van hun seksuele gezondheid. De focus ligt niet
alleen op hun seksuele ervaringen, beleving en praktijken, maar heel wat aandacht gaat ook uit naar de relationele en sociale context waarbinnen deze ervaringen zich
voordoen.
Spinoza's 'Theological-Political Treatise' Apr 27 2020 Spinoza's Theological-Political Treatise was published anonymously in 1670 and immediately provoked huge
debate. Its main goal was to claim that the freedom of philosophizing can be allowed in a free republic and that it cannot be abolished without also destroying the peace
and piety of that republic. Spinoza criticizes the traditional claims of revelation and offers a social contract theory in which he praises democracy as the most natural form
of government. This Critical Guide presents essays by well-known scholars in the field and covers a broad range of topics, including the political theory and the
metaphysics of the work, religious toleration, the reception of the text by other early modern philosophers and the relation of the text to Jewish thought. It offers valuable
perspectives on this important and influential work.
DWDD Pop-Up museum May 09 2021 Vorig jaar opende DWDD zijn eerste Pop-Up Museum in het Allard Pierson Museum in Amsterdam. Het thema was: Verborgen
Kunstwerken. Elke gastconservator kreeg, samen met een Nederlands museum, één zaal, geheel naar eigen idee en smaak in te richten. Het bleek een enorm succes, met
bijna 60.000 bezoekers. Dit jaar opent DWDD opnieuw haar deuren met negen nieuwe gastconservatoren. Hun speurtochten naar kunstwerken en objecten in de depots
leverden verrassende vondsten op. In dit boek zijn beide edities van het DWDD Pop-Up Museum gebundeld. De keuzes van alle gastconservatoren uit de depots van
verschillende Nederlandse musea worden getoond. De gedichten van Nico Dijkshoorn, de uitleg van Pieter van Vollenhoven en Nico de Haan, een prachtig stuk over de
Wunderkammer van Robbert Dijkgraaf. Vaak zijn de teksten uit hun zalen overgenomen, soms geven zij een uitgebreidere toelichting.
Destiny Domesticated Jul 11 2021 Analyzes contemporary technological society through the lens of Greek tragedy. Destiny Domesticated investigates three ways
Western civilization has tried to tame fate: the heroic affirmation of fate in the tragic culture of the Greeks, the humble acceptance of divine providence in Christianity, and
the abolition of fate in modern technological society. Against this background, Jos de Mul argues that the uncontrollability of technology introduces its own tragic

dimension to our culture. Considering a range of literary texts and contemporary events, and drawing on twenty-five centuries of tragedy interpretation from philosophers
such as Aristotle, Hegel, Nietzsche, and Heidegger, literary critics George Steiner and Terry Eagleton, and others, de Mul articulates a contemporary perspective on the
tragic, shedding new light on philosophical topics such as free will, determinism, and the contingency of life. Jos de Mul is Full Professor of Philosophy at Erasmus
University Rotterdam in the Netherlands. He is the author of Cyberspace Odyssey: Towards a Virtual Ontology and Anthropology,/i>; The Tragedy of Finitude: Dilthey’s
Hermeneutics of Life; and Romantic Desire in (Post)modern Art and Philosophy, also published by SUNY Press.
Europa in beweging Oct 02 2020
Erfelijkheid Jul 19 2019
J.R.P.V.P.L.T. & R. Vermeersch Jun 22 2022 An exhibition about the works of the Vermeersch family of artists fits perfectly within the exhibition policy that has been
elaborated by the Flemish Parliament in recent years in collaboration with the Commision for the Integration of artworks, headed by Flor Bex, which pays great attention to
what is happening in the Flemish contemporary art field. It was this vision that lay behind the wise decision to appoint Pieter Vermeersch, one of the younger members of
the artistic family and a successful artist himself, to serve as the curator for this exhibition. This book is not so much a catalogue of the exhibition as a view into the world
of the Vermeersches, who each express their artistic inspiration in their own way. Exhibition: De Loketten, Brussel (25.03.2010 - 03.07.2010).
Cameratoezicht in de openbare ruimte. Ook wie weg is, is gezien? Jun 17 2019
Van Plato tot Pinxten. 38 vrijdenkers over hun lijfboek May 21 2022 Boeken gaan het liefst hun eigen weg. Ze worden bedacht en geschreven, en kiezen dan
zelfgenoegzaam een eigenzinnig pad. Als ontsnapte vlinders. Zonder imprimatur of index. Sommige verdwalen of worden vergeten. Ten onrechte. Elk boek verdient het
om gelezen en herlezen te worden.00De bundel 'Van Plato tot Pinxten' verzamelt 38 gesprekken met significante vrijdenkende humanisten over hun lectuur van een voor
hen betekenisvol boek.00Het eerste deel herneemt de gesprekken die programmamaker en auteur Karel Van Dinter wekelijks met een bekende vrijdenker voerde voor de
uitzendingen van Het Vrije Woord op de openbare omroep. De rubriek ?Vrijzinnig Lijfboek? besteedde daarin aandacht aan de bijzondere betekenis van bepalende boeken
voor hun eigen zoektocht en het vrije denken. In 2016 - Het Vrije Woord was intussen uit de ether verdwenen - gaat Karel Van Dinter opnieuw op pad om met inspirerende
denkers te praten over hun ?lijfboek?. Wat is de betekenis daarvan voor hun kijk op humanisme, levensbeschouwing en religie in een diverse en turbulente wereld?
Schrijverschap in de Belgische belle époque Apr 08 2021
The Leopard's spots. Bekent hedendaagse kunst kleur? Apr 20 2022
Hoogtij van Holland Jan 25 2020 Een publieksboek over de geschiedenis van Holland in de late middeleeuwen van de moderne kroniekschrijver Henk 't Jong. Over de
geschiedenis van Holland in de late middeleeuwen zijn weinig publieksboeken geschreven. Henk ‘t Jong brengt daar verandering in. Holland werd in de woelige
veertiende eeuw, waarin Europa in crisis verkeerde, bestuurd door graven, aanvankelijk afkomstig uit het huis Henegouwen, later uit het Beierse huis. Henegouwer Willem
III werd ‘de schoonvader van Europa’ genoemd vanwege de succesvolle huwelijksallianties van zijn huwbare dochters. Eén van hen, keizerin Margaretha, bestuurde het
graafschap namens haar zoon Willem V van Beieren. Dat was niet naar de zin van diverse edelen en steden en zo begonnen wat later de Hoekse en Kabeljauwse twisten
zouden worden genoemd.
Grensgevallen in media, wetenschap en cultuur Sep 20 2019
Arthur Verhaegen, 1847-1917 Mar 07 2021 Arthur Verhaegen was een kleinzoon van Pierre-Th.
Ontmaskerd Feb 18 2022 .
Diaries, 1918-1921, 1933-1939 Oct 14 2021
Orestes in Mosul Jul 31 2020
Een kreet van geluk in de woestijn Jan 05 2021
Medical Histories of Belgium Dec 16 2021 Medical histories of Belgium reshapes Belgian history of medicine by bringing together a new generation of scholars and
engage with broader European developments in the nineteenth and twentieth centuries.
¡Ya Basta! Globalisering van onderop Mar 27 2020
De grote verwarring Feb 06 2021 Jaren van vrede hebben ons verwend en weerloos gemaakt. We zijn vergeten dat niet alle conflicten op te lossen zijn door een goed
gesprek en we weten niet meer hoe we op geweld moeten reageren. De ideologische verwarring is totaal. De opvang van asielzoekers is een morele plicht. Dat staat buiten
kijf. Maar de maatschappij zal onvermijdelijk veranderen als grote groepen mensen met radicaal verschillende culturele en religieuze opvattingen opgenomen worden. Wie
hoopt dat de problemen zullen verdwijnen met een krachtig voluntarisme à la Angela Merkels ‘Wir Schaffen Das’, negeert de werkelijkheid. En zorgt er vooral voor dat de
blinde xenofobie toeneemt en de steun van de bevolking voor elke vorm van solidariteit afkalft. 13 november 2015 was een mokerslag voor het linkse politiek-correcte
denken dat de tekens van het groeiende islamitische fundamentalisme niet wou zien uit angst beschuldigd te worden van islamofobie. De ruk naar rechts in de publieke
opinie had echter vermeden kunnen worden als linkse partijen het vroeger hadden aangedurfd om het naïeve multiculturele harmoniemodel bij te stellen en de angst van de
gewone mens au sérieux hadden genomen. Als ze de problemen in Brussel bijvoorbeeld niet weg hadden gerelativeerd. Misschien bieden de Parijse aanslagen van
november 2015 dan ook een historische kans aan links om zich te herbronnen. De grote verwarring wil daartoe een eerste aanzet geven. Want blijven zweren bij
vertrouwde versleten mantra's zal de nu al fdanig aangetaste geloofwaardigheid van links helemaal laten verdwijnen.
Blow-up Feb 24 2020 Een enorme knal. Metaal op metaal. Een fiets die door de lucht gekatapulteerd wordt. Een lichaam schuift over het wegdek, botst tegen de vangrail
en blijft roerloos in de grasberm liggen. Saskia, een jonge amateurfotografe, gelooft haar ogen niet wanneer ze rond middernacht getuige is van een afschuwelijk
verkeersongeluk. Op het moment van de aanrijding zit ze met haar vriend Ruben in de uitkijkpost van een oude watertoren om beelden te schieten van een vos en haar
welpjes. Maar wat ze door haar lens ziet is iets helemaal anders. Een donker silhouet, zwalpend en duidelijk onder invloed van drank, stapt uit de wagen. Klik. Totaal
verbijsterd zoomt Saskia in op zijn gezicht. Klik. Haar ogen sperren zich open van herkenning. Haar blik glijdt naar zijn wagen. Klik. En dan scheurt hij ervandoor Maud
Gelderman en haar team staan voor een raadsel. Wie heeft het slachtoffer, een jonge studente uit Gent, voor dood achtergelaten? Wat heeft de dader nog meer te
verbergen? Het bewijs bevindt zich op de geheugenkaart van een Canon. Maar waar blijft Saskia?
De getemde mens Sep 25 2022 Moraal was sinds mensenheugenis het exclusieve domein van filosofie en theologie, totdat bioloog Charles Darwin in The Descent of Man
(1871) als eerste opperde: ‘Elk dier dat met uitgesproken sociale instincten is toegerust (…) zou onvermijdelijk een moraal of geweten verwerven zodra zijn intellectuele
vermogens even goed of bijna even goed ontwikkeld zouden zijn als die van de mens.’ Pas een eeuw later kwam het onderzoek naar moraal goed op gang in empirische
wetenschapsdisciplines als biologie, ethologie, culturele antropologie, psychologie en neurowetenschappen. De getemde mens laat zien hoe ver de fascinerende inzichten
die dat onderzoek al heeft opgeleverd, zijn doorgedrongen in Vlaanderen en Nederland. Meer dan 140 bekende en onbekende personen met uiteenlopende culturele en
levensbeschouwelijke achtergronden laten in dit boek hun gedachten gaan over de vraag waar onze moraal vandaan komt. Primatoloog Frans de Waal wijdt aan deze
centrale vraag een uitvoerig essay, terwijl schooldirecteur en expert radicalisering Karin Heremans een stem laat horen uit de multiculturele onderwijspraktijk. Filosoof
Guido Vanheeswijck en moraalwetenschapper Dirk Verhofstadt geven niet alleen zelf antwoord op de vraag waar onze moraal vandaan komt, maar lazen alle bijdragen en
schreven naar aanleiding daarvan een slotessay.
God Inc I and II Jun 29 2020 * Brings together two outstanding series of photographs taken 30 years apart that capture the American religious experience* Expands the
earlier, now out of print book, God Inc. I, with photographs that were not previously published* God Inc. I & II are bound together in a reversible volume with two
coversIn the summer of 1990, Magnum photographer Carl De Keyzer bought a camper van and spent a year traveling across the United States to capture the American
religious experience. Published in 1992, the series - which was exhibited at the California Museum of Photography in San Diego - was called God Inc. Thirty years later,
he has revisited the American Bible Belt and various other states to see how religious groups embrace modern life and the latest technologies in their search for new
followers. The result, God Inc. I & II, is a fascinating documentary of American life that bundles both series of photographs in a reversible format with two covers. The
first part is supplemented with photographs that were not published before. 'During the whole year, I asked myself why Americans undergo their religious experiences so
intensively and emotionally.' - Carl De Keyzer, during the process of creating God Inc. I. Published to accompany an exhibition in Ghent, Belgium, in November 2020.
The Romani Movement Sep 01 2020 The collapse of communism and the process of state building that ensued in the 1990s have highlighted the existence of significant
minorities in many European states, particularly in Central Europe. In this context, the growing plight of Europe's biggest minority, the Roma (Gypsies), has been
particularly salient. Traditionally dispersed, possessing few resources and devoid of a common "kin state" to protect their interests, the Roma have often suffered from
widespread exclusion and institutionalized discrimination. Politically underrepresented and lacking popular support amongst the wider populations of their host countries,
the Roma have consequently become one of Europe's greatest "losers" in the transition towards democracy. Against this background, the author examines the recent
attempts of the Roma in Central Europe and their supporters to form a political movement and to influence domestic and international politics. On the basis of first-hand
observation and interviews with activists and politicians in the Czech Republic, Hungary and Slovakia, he analyzes connections between the evolving state policies
towards the Roma and the recent history of Romani mobilization. In order to reach a better understanding of the movement's dynamics at work, the author explores a
number of theories commonly applied to the study of social movements and collective action.
¡Esperanza! Praktische theorie voor sociale bewegingen Dec 24 2019
Self-Constitution Sep 13 2021 Christine M. Korsgaard presents an account of the foundation of practical reason and moral obligation. Moral philosophy aspires to
understand the fact that human actions, unlike the actions of the other animals, can be morally good or bad, right or wrong. Few moral philosophers, however, have

exploited the idea that actions might be morally good or bad in virtue of being good or bad of their kind - good or bad as actions. Just as we need to know that it is the
function of the heart to pump blood to know that a good heart is one that pumps blood successfully, so we need to know what the function of an action is in order to know
what counts as a good or bad action. Drawing on the work of Plato, Aristotle, and Kant, Korsgaard proposes that the function of an action is to constitute the agency and
therefore the identity of the person who does it. As rational beings, we are aware of, and therefore in control of, the principles that govern our actions. A good action is one
that constitutes its agent as the autonomous and efficacious cause of her own movements. These properties correspond, respectively, to Kant's two imperatives of practical
reason. Conformity to the categorical imperative renders us autonomous, and conformity to the hypothetical imperative renders us efficacious. And in determining what
effects we will have in the world, we are at the same time determining our own identities. Korsgaard develops a theory of action and of interaction, and of the form
interaction must take if we are to have the integrity that, she argues, is essential for agency. On the basis of that theory, she argues that only morally good action can serve
the function of action, which is self-constitution.
Europese spelregels voor sport Nov 03 2020
Ontspoord Jan 17 2022 Privédetective Rehza Khan wordt geplaagd door verdriet, verlies en verslaving. Om zijn brood en vooral drank te verdienen neemt hij enkel de
simpelste zaken aan in zijn praktijk die gehuisvest is in de Kloof, een schamele wijk die genegeerd wordt door de rest van de stad. Op een dag krijgt hij een dossier
voorgeschoteld dat een persoonlijke snaar raakt en het uiterste van zijn bekwaamheid zal testen. De grote enveloppe geld die ermee gepaard gaat, is onweerstaanbaar.
Terwijl hij worstelt met zijn innerlijke demonen, komt hij snel tot de conclusie dat deze zaak niet is wat het lijkt.
Ontketend Nov 15 2021 Boek 2 in de 'Khan Ontrafeld' trilogie Hoe ver ga je voor een geliefde? Is er een grens waar je niet over gaat? Khan heeft de fles verlaten, maar de
onzichtbare ketens binden hem nog steeds. Angst gaat over in woede om dan te transformeren in pure razernij. In de zoektocht naar zichzelf en naar een lang verloren
geliefde, dreigt hij opnieuw zichzelf te verliezen. Een samenwerking met oude vijanden lijkt onvermijdelijk. Heiligt het doel de middelen?
Voorbij het atheïsme? Aug 24 2022 Sinds de aanslagen van 9/11 is er bij vrijzinnige humanisten opnieuw veel aandacht voor het atheïsme. In die mate zelfs dat er sprake is
van een 'Nieuw Atheïsme'. Hoewel de argumenten die worden aangedragen zelden origineel zijn, is de toon en stijl van deze nieuwe atheïsten dat wel. Zonder schroom en
volgens sommigen ook zonder 'respect' wordt de onredelijkheid, schadelijkheid en overbodigheid van het godsgeloof aan de kaak gesteld. Lijden de nieuwe atheïsten aan
een tunnelvisie door opnieuw te focussen op het godsgeloof? Is hun pleidooi nog wel relevant nu in geseculariseerde samenlevingen het geloof steeds meer verdampt? Zijn
vragen die peilen naar de inhoud en de invloed van het godsgeloof ook de meest belangrijke vragen die humanisten zich stellen? Of gaat het hen om iets anders? Om iets
voorbij het atheïsme?
A Plea for Individualism Mar 19 2022 The individual rights and freedoms of man must not be consigned to possibilities of the human mind to experience ideas, thoughts
and convictions only within oneself. Humanising modernity precisely has the task to broaden the frontiers of the mind and spread them into the domain of freedom of
opinion on a political, social level. Each person has to feel safe and has to be able to speak freely about any subject under the sun all over the world. At the same time, a
person has to be able to resist any behaviour or action imposed by 'authority' that goes against a universal secular morality. Following this definition universality and
individualism are a logical combination, and are therefore diametrically opposed to fundamentalism and extremism, and also to those trends within conservatism,
communitarism and nationalism that wish to subjugate human freedom to tradition, the community or the people.
De Verlichting belicht Jul 23 2022 Minister van Staat Karel Poma (°1920) is een vrijdenker in hart en nieren. Hij brengt met zijn boek De Verlichting belicht een nieuwe
versie uit van zijn in 2009 gepubliceerde De Verlichting, pijler van onze beschaving. Voor dit tweede boek schreef hij een aantal bijkomende hoofdstukken en vulde de
bestaande hoofdstukken aan met nieuwe gegevens en gedachten. Met De Verlichting belicht wil Karel Poma vooral aantonen dat de Verlichting grote invloed heeft gehad
op onze Europese en westerse beschaving, en aan de basis ligt van de parlementaire democratie en onze grondwettelijke vrijheden.
Was Plato schizofreen? May 29 2020
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