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maakte. De ontdekking dat hij jarenlang brieven
van haar zusje voor haar achterhield en de liefde
en eigenwaarde die ze eindelijk vond bij haar
vriendin Shug, gaven haar de kracht om terug te
vechten.
Over het humanisme Martin Heidegger 2005
Uiteenzetting van de Duitse ﬁlosoof (1889-1976)
over de relatie tussen zijn ontologie in "Sein und
Zeit" en een mogelijke ethiek.
Burgers Simon Schama 1989 De
voorgeschiedenis van de Franse Revolutie, het
revolutiejaar 1789 en het verdere verloop tot het
einde van de Terreur in 1794.
Het Gele Behang Charlotte Perkins Gilman
2016-04-24 'Het gele behang' (1892) van
Charlotte Perkins Gilman is het beklemmende
verhaal van een geesteszieke vrouw. Het is een
klassiek verhaal binnen de feministische en
gothic literatuur, waarin horror en romantiek
gecombineerd worden.In 'Het gele behang' stelt
Gilman het gebrek aan zeggenschap van
vrouwen over hun eigen leven en de weerslag
hiervan op hun geestelijk en fysiek welbevinden,
in de 19e eeuwse Amerikaanse maatschappij,
aan de kaak.Het verhaal vertoont veel raakvlak
met Charlotte Perkins Gilman's eigen leven. Na
de geboorte van haar dochter onderging ze een
postnatale depressie. Ze werd behandeld door,
de in het verhaal genoemde arts, Weir Mitchell.
Hij schreef haar een rustkuur voor: "een zo
huiselijk mogelijk leven, zonder potlood, pen en
penseel."
Verbeelde gemeenschappen Benedict Richard
O'Gorman Anderson 1995
Trainen van interpersoonlijke vaardigheden
Stephen P. Robbins 2003 Studie- en
trainingsboek voor leidinggevenden en

Trein naar Pakistan Khushwant Singh 2017-06-06
India, 1947. In het dorpje Mano Majra leven
moslims, sikhs en hindoes vredig naast elkaar,
tot er er een trein vol vermoorde vluchtelingen in
het dorp arriveert. De burgeroorlog rondom de
stichting van India en Pakistan is begonnen. Trein
naar Pakistan is het diepmenselijke en
ontroerende verhaal van een eeuwenoude
dorpsgemeenschap die binnen enkele dagen uit
elkaar wordt gescheurd. Met indrukwekkend
weinig woorden toont Singh de lezer de
complexiteit van opkomende polarisatie en
geweld. In 2017 is het precies zeventig jaar
geleden dat India en Pakistan van elkaar werden
afgescheiden nadat de Britse kolonisatoren zich
hadden teruggetrokken. Van de ene op de
andere dag moesten moslims naar de ene kant,
en hindoes naar de andere kant van de grens
emigreren, met miljoenen slachtoﬀers aan beide
kanten. Die pijnlijke en vaak vergeten
geschiedenis wordt verteld in de roman Trein
naar Pakistan van Khushwant Singh. Een
fascinerend en hartverscheurend boek.
DSE Odihsa TGT Exam Paper-I: Computer Literacy
Section Chandresh Agrawal 2021-12-28 SGN. The
Book DSE Odihsa TGT Exam Paper-I: Computer
Literacy Section Covers Objective Questions
Asked In Various Exams And Answers In English
Medium.
Scientiﬁc American 1878
De kleur paars Alice Walker 2013-10-17 In deze
Pulitzer Prize-winnende roman vertelt Celie, een
arme zwarte vrouw, haar levensverhaal. Vanaf
haar veertiende, toen ze werd misbruikt door
haar vader, tot en met haar huwelijk met `Mister
, een wrede man die haar leven ondraaglijk
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personeelsfunctionarissen om medewerkers
leiding te geven en te motiveren.
De kern van de zaak Graham Greene 2017 Een
politieman in een Westafrikaanse havenstad
komt in moeilijkheden als hij voortdurend de
gevoelens van anderen wil sparen, en zijn eigen
daden wil verantwoorden.
Pelgrim langs Tinker Creek Annie Dillard
2019-01-10 In 1971 woont Annie Dillard,
schrijfster van ‘Pelgrim langs Tinker Creek’, een
jaar in de Amerikaanse staat Virginia, in een
vallei waardoor de rivier Tinker Creek stroomt.
Bijna dagelijks zwerft ze langs de oevers, waar
haar geen detail ontgaat. Energiek en bezield
vertelt ze in haar boek over de vaak genadeloze
natuur in en rond de rivier en laat ze zien hoe
gedurende de seizoenen alles onophoudelijk aan
verandering onderhevig is. Ze dwingt de lezer
voortdurend naar de details te kijken, en
confronteert hem aldoor met het mysterie, de
schoonheid én de wreedheid van het leven. En
dat is meteen de grootste les van Dillards proza:
dat we niet los van de natuurlijke wereld leven,
maar er deel van uitmaken. Het met de Pulitzer
Prijs bekroonde ‘Pelgrim langs Tinker Creek; is
een subliem poëtisch essay, een zoektocht naar
de betekenis van het leven en een
natuurklassieker van jewelste.
De Verrader Paul Beatty 2017-03-09 Welkom in
Dickens, Californië, een getto aan de zuidelijke
rand van Los Angeles. Een armoedig plaatsje. Zo
armoedig dat men het bestaan ervan uit
schaamte verbergt - letterlijk, want de staat
Californië besluit het getto niet langer op de
kaart te zetten. Vlak voordat die beslissing wordt
genomen, wordt de vader van de AfroAmerikaanse ik-ﬁguur, die de achternaam Me
draagt, na een woordenwisseling met de politie
doodgeschoten. De hoofdpersoon besluit zijn
woede en frustratie in te zetten - niet om de
moord op zijn vader te wreken, maar om het
onrecht dat zijn woonplaats is aangedaan recht
te zetten. Me krijgt een briljante ingeving: het
'resegregeren' van Dickens. Aanvankelijk is het
een groot succes, maar het plan dreigt te
mislukken als blanke leerlingen toegang eisen tot
een gesegregeerde school. Me raakt verwikkeld
in een enorme rechtszaak: Me versus de
Verenigde Staten van Amerika. De Verrader is
een unieke mix van cynisme en optimisme,
komedie en tragedie. Paul Beatty's roman is
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satire en aanklacht ineen. De eenentwintigsteeeuwse westerse maatschappij wordt hier subtiel
en soms hilarisch blootgelegd in haar pijnlijkste,
absurdste en meest racistische kanten. Paul
Beatty (1962) werd in Los Angeles geboren en
schrijft proza en poëzie. Hij is de eerste
Amerikaan die de prestigieuze Britse Man Booker
Prize in ontvangst mocht nemen, eind 2016. Hij
woont in New York. 'De meest badass eerste
honderd pagina's van een Amerikaanse roman
die ik in tijden heb gelezen. Het onderstrepen
van de goede stukken heb ik maar opgegeven,
omdat mijn arm pijn begon te doen.' - The New
York Times 'Hoe meer je van Beatty leest, hoe
slimmer je wordt.' - The Guardian 'De Verrader is
een van de belangrijkste Amerikaanse romans
die er in de eenentwintigste eeuw geschreven
zijn.' - Los Angeles Times
Fundering voor de metafysica van de zeden
Immanuel Kant 2008 Studie van de Duitse
ﬁlosoof (1724-1804) over de grondbeginselen
van het zedelijk handelen.
Het boek Henry Hilary Mantel 2018-12-22 Het
boek Henry, de opvolger van Wolf Hall, gaat over
de val van Anne Boleyn, de tweede vrouw van
Hendrik viii en moeder van de toekomstige
koningin Elizabeth i. Hilary Mantel legt de nadruk
op de korte periode van Anne Boleyns neergang
en de cruciale rol die Thomas Cromwell opnieuw
speelt om Hendrik viii ter wille te zijn. In 2019
verschijnt het langverwachte derde deel van
Mantels Cromwelltrilogie: De spiegel en het licht.
Over de hele wereld wordt met spanning
uitgekeken naar de roman over Cromwells
laatste levensjaren als de rechterhand van de
grillige Hendrik viii.
English Language Education and Assessment
David Coniam 2014-07-06 This volume gathers
contributions in the closely linked ﬁelds of
English language assessment and language
education. The contributors from China and Hong
Kong represent a mixture of established and new
scholars. Areas covered in the language
education section range across major
developments in the redeﬁning of Hong Kong’s
secondary and tertiary curricula, as well as the
huge ﬁeld of China’s vocational education
curriculum. Regarding assessment, the
contributions reﬂect major changes in the
marking of examinations in Hong Kong, whereby
all examinations from 2012 onwards are marked
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onscreen, to quality control issues in the
administration of China’s College English Test,
which is taken by over 10 million candidates
every year.
Ellwood, De feiten over globalisering W. Ellwood
2003 Pleidooi tegen de liberalisering van de
wereldhandel vanwege de negatieve eﬀecten op
het milieu en de internationale
inkomensverdeling.
De profeet Kahlil Gibran 2015-02-07 Kahlil
Gibran, de auteur van het prachtige boek 'De
Profeet', stond op het kruispunt van twee
werelden: die van de oosterse mythen uit zijn
jeugd en die van de westerse verlichting en
tolerantie die hij als kunstenaar omarmde. In
Gibrans meesterwerk 'De profeet' worden het
oosten en het westen samengebracht en
daarmee spreekt hij een enorm lezerspubliek
aan. 'De profeet' wordt universeel als Gibrans
beste werk beschouwd en verschijnt nu in een
fraaie, eigentijdse jubileumeditie. 'Je bent goed
wanneer je ernaar streeft van jezelf te geven.
Toch ben je niet slecht als je uit bent op gewin.
Want als je streeft naar winst ben je niet anders
dan een wortel die de aarde vastklampt en zich
laat zogen door haar borst. Zeker, de vrucht kan
niet tot de wortel zeggen: "Wees als ik, rijp en vol
en immer schenkend van je overvloed." Want
voor de vrucht is geven een noodzaak, zoals
ontvangen een noodzaak voor de wortel is.'–
Kahlil Gibran, 'De profeet' Kahlil Gibran
(1883-1931) werd geboren in Noord-Libanon. Als
jongeman reisde hij naar Europa en Amerika en
ontwikkelde zich tot schrijver, ﬁlosoof en
kunstenaar.
Hart der duisternis Joseph Conrad 2015-07-01
Vanaf het vallen van de avond tot in het holst
van de nacht vertelt Marlow zijn
scheepskameraden het beklemmende verhaal
van zijn tocht over de rivier de Kongo. In
opdracht van een Belgische handelsmaatschappij
vaart hij met een afgeleefde boot naar het hart
van Afrika, op zoek naar de mysterieuze
verdwenen handelsagent Kurtz. Tijdens zijn reis
maakt Marlow kennis met de donkerste krochten
van de menselijke geest, gepersoniﬁeerd door de
bandeloze en ontspoorde Kurtz, die bij zijn dood
het deﬁnitieve oordeel over de mensheid velt:
‘Afgrijselijk! Zo afgrijselijk!’
Charmides Plato 1906
Relativiteit Albert Einstein 1986 De opsteller
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van de relativiteitstheorie (1879-1955) behandelt
ruimte- en tijdproblemen en de geldigheid van
basisnatuurwetten in bewegende
coördinaatstelsels.
Mevrouw Dalloway Virginia Woolf 2013-12-28
Op een mooie zomerochtend gaat Clarissa
Dalloway de deur uit om bloemen te kopen. Ze is
bezig met de laatste voorbereidingen voor het
feest dat ze die avond gaat geven. Terwijl ze
door Londen loopt overdenkt ze haar leven. Ze
herinnert zich de tijd dat ze even oud was als
haar dochter, en haar relatie met Peter Walsh.
Elders in London wordt Septimus Smith, zwaar
getraumatiseerd teruggekeerd uit de Eerste
Wereldoorlog, geplaagd door hallucinaties. Hun
levens kruisen elkaar op verrassende wijze.
Virginia Woolf (1882-1941) werd bekend door
modernistische meesterwerken als Mrs Dalloway
(1925), To the Lighthouse (1927) en Orlando
(1928). Haar thematiek en haar vloeiende stijl,
die prachtig tot uiting komt in vele monologues
intérieurs, zijn van blijvende invloed geweest op
de wereldliteratuur. Boukje Verheij vertaalde
eerder onder veel meer Kim van Rudyard Kipling,
Schateiland van Robert Louis Stevenson en
werken van Tom Holland.
Koning Oedipus Sophocles 1891
De God van kleine dingen Arundhati Roy
2017-12-29 'De bewering dat het allemaal was
begonnen toen Sophie Mol naar Ayemenem
kwam, is maar een van de vele manieren om de
zaak te bekijken. Je zou evengoed kunnen stellen
dat het allemaal duizenden jaren geleden
begonnen is. Je zou kunnen stellen dat het is
begonnen lang voordat het christendom
aankwam in een boot en Kerala binnensijpelde
als thee uit een theezakje. Dat het echt is
begonnen in de tijd dat de Liefdeswetten
gemaakt werden. De wetten die bepalen van wie
je moet houden, en hoe. En hoeveel.' Estha en
zijn tweelingzus Rahel komen ter wereld in het
paradijselijke Zuid-Indiase Kerala. Ze groeien op
in het ouderlijk huis van hun mooie en
mysterieuze moeder Ammu, dat zij delen met
hun gedesillusioneerde grootvader, hun
eigenzinnige grootmoeder, een oudtante die
rouwt om haar verloren liefde voor een
jezuïetenpater, en hun veelbelovende oom
Chacko. De familie is ondernemend en
welvarend, en de tweeling groeit voorspoedig op,
maar dan is er de Verschrikking, het rampzalige
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voorval waardoor Estha en Rahel, nauwelijks
zeven jaar oud, in een noodlottige
stroomversnelling terechtkomen en elkaar voor
jaren uit het oog verliezen. Het is deze tragedie
die de familie als een lange slagschaduw blijft
achtervolgen. In De God van Kleine Dingen
ontrafelt Arundhati Roy op een verrassende,
vitale en diepzinnige manier de geschiedenis van
twee bijzondere kinderen die een onbevattelijk
geheim met zich meedragen. Arundhati Roy
(1959) kreeg voor haar debuutroman De God van
Kleine Dingen, die in meer dan veertig talen werd
vertaald, in 1997 de Booker Prize. Sindsdien
publiceerde ze vijf non-ﬁctieboeken. In 2017,
twintig jaar na haar grootse debuut, verscheen
haar tweede roman, Het ministerie van Opperst
Geluk. Ze woont in Delhi.
Waarom sommige landen rijk zijn en andere
arm Daron Acemoglu 2012-11-02 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
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
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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
De afstamming van den mensch, en de
seksueele teeltkeus Charles Darwin 1872
Begraaf mijn hart bij de bocht van de rivier
Dee Alexander Brown 1972
Ondanks de zwaartekracht Suzanna Jansen
2021-03-25 In Ondanks de zwaartekracht toont
Suzanna Jansen hoe dwarsdenkers van een eeuw
geleden onze tijd hebben vormgegeven. Van de
auteur van de bestseller Het pauperparadijs.
Ondanks de zwaartekracht van Suzanna Jansen,
bekend van Het pauperparadijs, is een
persoonlijke, meeslepende vertelling over twee
rebelse kunstenaars dwars door de twintigste
eeuw. Genomineerd voor de BookSpot
Literatuurprijs 2018. Nederland, honderd jaar
geleden. Cornelis van Eesteren, zoon van een
aannemer, wil tegen de wens van zijn vader in
architect worden. Steﬀa Wine, schippersdochter,
ziet een leven voor zich als danseres, een
'verdorven' beroep waarop wordt neergekeken.
Beiden komen terecht in de maalstroom van het
machinetijdperk, de verwarrende jaren twintig,
waarin de opkomst van de techniek grenzeloze
mogelijkheden biedt, maar tegelijk de oude
manier van leven voorgoed ontmantelt. Het is de
tijd van Bauhaus, De Stijl, Les Ballets Russes. Als
antwoord op de ontmenselijking door de
industriële revolutie bouwt de culturele avantgarde aan een nieuwe, utopische wereld. Dansen
is een reactie op de geestdodende monotonie
van het machinewerk. Steﬀa Wine drukt zo het
ritme uit van de nieuwe tijd. Cornelis van
Eesteren wil de nieuwe wereld letterlijk
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scheppen: in baksteen en beton. In 1935
ontwerpt hij het grote uitbreidingsplan van
Amsterdam, dat na de oorlog in uitgeklede vorm
wordt gebouwd. Ondanks de zwaartekracht is
een persoonlijke, meeslepende vertelling over
twee rebelse kunstenaars dwars door de
twintigste eeuw – van de avant-gardescene in
Parijs en Berlijn, via het hoopvolle interbellum,
langs de klippen van de oorlog naar het
wederopbouwoptimisme. Gaandeweg toont
Suzanna Jansen hoe dwarsdenkers van honderd
jaar geleden onze tijd hebben vormgegeven.
‘Jansen bewijst hier opnieuw dat ze tot de
eredivisie van de literaire non-ﬁctie behoort.’ –
De Telegraaf ***** ‘Een subtiele compositie in
fraaie stijl (...) maar vooral een getuigschrift van
de noodzaak van kunst.’ – Het Parool **** ‘Een
zorgvuldig opgebouwd boek waarin Jansen de
levens van Van Eesteren en Wine op meesterlijke
wijze verweeft met het hare.’ – Het Algemeen
Dagblad
De oude man en de zee Ernest Miller Hemingway
2001 Een oude Cubaanse visser die lang niets
gevangen heeft, gaat ver de zee op om zich te
bewijzen tegenover zijn jongere collega's.
Kroniek van een aangekondigde dood Gabriel
José García Márquez 2009 Novelle over de
gebeurtenissen rond de moord op een inwoner
van een dorpje in Colombia, verteld door een
dorpsgenoot en vriend van het slachtoﬀer.
Pleidooi voor de rechten van de vrouw Mary
Wollstonecraft 2017-09-06 Terwijl de Franse
Revolutie nog volop in beweging was, schreef de
oermoeder van het feminisme, Mary
Wollstonecraft, in 1792 haar Pleidooi voor de
rechten van de vrouw. Daarin trok zij ten strijde
tegen de achterstelling die vrouwen al sinds
mensenheugenis moesten ondergaan en tegen
de vooroordelen die vooraanstaande denkers uit
die tijd over vrouwen koesterden. Vrouwen
moesten wat haar betreft in alle opzichten
dezelfde kansen krijgen als mannen. Ze moesten
beroepen kunnen uitoefenen en bijvoorbeeld
medicus of vroedvrouw kunnen worden. En
vrouwen hoorden vertegenwoordigd te zijn in de
politiek, zodat ze zich de wet niet langer hoefden
te laten voorschrijven door mannelijke politici.
Motivatie en persoonlijkheid Abraham Harold
Maslow 1981 Standaardwerk waarin de
Amerikaanse psycholoog, aanhanger van de
zogenaamde humanistische psychologie, zijn
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theorie ontwikkelt van de fundamentele
behoeften, die ten grondslag ligt aan zijn ideeën
over de mens op weg naar zelfverwerkelijking.
Sociale geschiedenis van de kunst Arnold
Hauser 1985 De economische, sociale en
politieke implicaties die van invloed zijn geweest
op het ontstaan en de ontwikkeling van de
stromingen in de beeldende kunst en de
literatuur vanaf de Oudheid tot in de eerste
decennia van deze eeuw.
Het maatschappelijk verdrag, of Beginselen
der staatsinrichting Jean-Jacques Rousseau
1995 Standaardwerk van de Franse ﬁlosoof
(1712-1778) over de grondslagen van de
politieke theorie.
Vaderland in de verbeelding Salman Rushdie
1991 Zeventig kortere en langere essays over
literatuur, schrijvers en hun positie (ook politiek)
in de wereld.
De Witte tijger Aravind Adiga 2021-01-19 De
witte tijger won de Booker Prize, en werd een
wereldwijde bestseller. Nu is het boek verﬁlmd
door Netﬂix. Balram Halwai is een man met vele
gezichten. Hij is dienaar, chauﬀeur, ﬁlosoof en
ondernemer. Balram groeit op in de
binnenlanden van India en blijkt al snel het
slimste jongetje van het dorp te zijn, maar zijn
familie kan geen verdere scholing betalen.
Wanneer een welvarende zakenman uit Delhi
hem inhuurt als zijn chauﬀeur krijgt hij eindelijk
een kans op succes. Delhi is een openbaring voor
Balram: overal ligt rijkdom voor het grijpen en
zijn uitzichtloze bestaan lijkt ten einde. Maar
Balram beseft dat er maar één manier is om
boven zijn eigen kaste uit te stijgen: hij moet zijn
meester vermoorden. 'Een uitbundig boek waar
het vertelplezier vanaf spat.' NRC 'Pijnlijk, geestig
en kwaad. Een absoluut prijsboek.' Het Parool
'Een meesterwerk.' The Times
Zwarte huid, blanke maskers Frantz Fanon
1971 Psychologische en historische
bespiegelingen over de identiteit van de
bewoners in de door Westerse mogendheden
gekoloniseerde gebieden.
Emile Durkheim Émile Durkheim 1993
Diepgaande studie van de Franse socioloog
(1858-1917)
De parel John Steinbeck 2019-11-28 Het zoontje
van Kino, een arme parelvisser in Mexico, wordt
gebeten door een schorpioen. Hij en zijn vrouw
Juana hebben geen geld voor de dokter, maar
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Kino duikt een parel op, zo groot dat deze vondst
hun leven voorgoed zal veranderen. Al snel wordt
in het dorp en daarbuiten bekend dat ze
plotseling rijk zijn. Het gezin strijdt tegen
vooroordelen, jaloezie, dieven en bedrog. Ze
beginnen te vermoeden dat de parel hun geen
geluk zal brengen. Als Juana op een avond besluit
de parel terug in zee te gooien, loopt alles uit de
hand. Hun leven verandert inderdaad, maar heel
anders dan ze hadden gehoopt...
Silas Marner, de wever van Raveloe George Eliot
(pseud. van Mary Ann Evans) 1861
Leaves of grass Walt Whitman 2013-04 Dit
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boek is onderdeel van de TREDITION CLASSICS
serie. De makers van deze serie zijn verbonden
door hun passie voor literatuur en gedreven met
de bedoeling om alle publieke domein boeken
weer gedrukte vorm beschikbaar te maken wereldwijd. De meeste geprinte TREDITION
CLASSICS titels zijn al decennia verdwenen uit de
boekenkasten. Bij tredition geloven wij dat een
goed boek nooit uit de mode is en dat zijn
waarde voor eeuwig is. Deze boeken serie helpt
bij het behouden van de literatuur schatten. Het
draagt bij in het behouden van prachtige
wereldliteratuur werken.
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