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en tradities, en zich afsluiten voor nagenoeg elke invloed van buitenaf. 'Het strand van de verdronkenen' is
Het strand van de verdronkenen Domingo Villar 2012-07-19 Bekroond met 5-sterren door VN's Detective &

een ijzingwekkend verhaal van geweld, afpersing en wraak dat niemand koud zal laten.

Thrillergids én genomineerd voor beste thriller van 2012. Op een mistige herfstochtend spoelt in de haven van

Eurotaoi͏̈sme Peter Sloterdijk 1991 Cultuurfilosofisch essay over het postmoderne levensgevoel.

een klein vissersdorpje in het noordwesten van Spanje het lijk van een visser aan. Inspecteur Leo Caldas van

De ambachtsman Richard Sennett 2016-03-11 Volgens arbeidssocioloog Richard Sennett is ambachtelijkheid

het hoofdkwartier in het nabijgelegen Vigo wordt gevraagd om wat een duidelijk geval van zelfmoord lijkt te

meer dan louter vakmanschap. Ambachtelijkheid staat voor een blijvende, basale menselijke neiging: het

onderzoeken. Al gauw komen er echter details aan het licht die van de routineklus een complex

verlangen om werk goed te doen omwille van het werk zelf, waardoor we vaardigheden ontwikkelen en

moordonderzoek maken. Zonder getuigen en zonder dat er maar een spoor is van de roeiboot van het

gericht zijn op het werk in plaats van op onszelf. In dit tot nadenken stemmende boek onderzoekt een van de

slachtoffer, probeert de laconieke Caldas de waarheid boven water te halen. Dat blijkt geen gemakkelijke

grootste sociologen van deze tijd het werk van de ambachtsman in heden en verleden, vergelijkt hij de diepe

opgave als de dorpsbewoners zo wantrouwend staan tegenover buitenstaanders en er al helemaal niet

verbanden tussen materieel bewustzijn en ethische waarden, en ondergraaft hij algemeen aanvaarde ideeën

happig op zijn om hun verdenkingen uit te spreken. Als Caldas op zijn eigen nuchtere wijze door die

over wat bijdraagt aan goede arbeid. Sennett reist in De ambachtsman door tijd en ruimte: van de klassieke

weerbarstige houding heen weet te breken en hij zich in het maritieme leven van het dorp begeeft, ontdekt hij

Romeinse stenenmakers naar de goudsmeden van de Renaissance, de drukpersen van de Verlichting in

een verontrustende, decennia oude zaak van een schipbreuk en twee mysterieuze verdwijningen. Villar roept

Parijs en de Industriële Revolutie in Londen, naar de moderne wereld. De ambachtsman is een briljante

met zijn soepele en vloeiende stijl een even prachtig als beklemmend beeld op van een Galicisch vissersdorp

cultuurgeschiedenis over onze verhouding tot ons werk.

dat op enkele tientallen zielen na verlaten is; mensen die zich uit alle macht vastgrijpen aan oude gewoonten

This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this copia/2013/07/un dia de verano en la vina by online. You might not require more epoch to spend to go to the book introduction as well as search
for them. In some cases, you likewise attain not discover the proclamation copia/2013/07/un dia de verano en la vina that you are looking for. It will very squander the time.
However below, following you visit this web page, it will be so unconditionally easy to get as with ease as download lead copia/2013/07/un dia de verano en la vina
It will not bow to many get older as we notify before. You can pull off it even though put-on something else at home and even in your workplace. suitably easy! So, are you question? Just exercise just what we have the
funds for below as competently as review copia/2013/07/un dia de verano en la vina what you later to read!
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