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De minister pleit al sinds langere tijd voor intersectionaliteit, waarmee ze haar diversiteitsbeleid baseert op een theorie die ten grondslag ligt ... Maar daarmee laat de minister iets cruciaals weg: ...
Opinie: Juist progressieve partijen zouden sceptisch moeten zijn over het identiteitsactivisme van Van Engelshoven
Verscheidene onderzoekers van de volkscultuur publiceerden werken waarin de oorsprong en het vieren van het Sint-Nicolaasfeest op een rij werden gezet.
De Sinterklaasdiscussie van de 19e eeuw
De 4e Internationale Conferentie vindt online plaats, op 11, 12 en 13 november 2021. Het idee van een internationale marxistisch-feministische ...
Marxistisch-feministische conferentie start op 11 november
Thuis investeren om in de wereld sterk te staan. Dit is het hart van Joe Bidens programma voor de Verenigde Staten. Het betekent een breuk, niet alleen met de Trump-jaren, maar met de veertig jaar sin ...
Jake Sullivan herdefinieert de geopolitiek van de VS
Terwijl net zij op andere gedachten en tot ander gedrag moeten worden gebracht. Broken Window-theorie al lang in prullenmand Hetzelfde linkse oppositielid verwees naar de Broken Window-theorie en was ...
Ik sluikstort dus ik ben
Tijdens de Popmuziek en Mecenaat-werksessie, mede georganiseerd door Helleke van den Braber, bogen deskundigen zich over de vraag of mecenaat in de popsector zou werken.
NWO-Spinozapremie voor mediawetenschapper José van Dijck
Laeven gebruikte inzichten en door hemzelf (samen met coauteurs) afgeleide resultaten die essentiële bijdragen zijn aan de actuariële theorie, de wiskundige economie en de waarschijnlijkheidsrekening.
Roger Laeven
Theorie, kritiek en geschiedenis sinds 1950 volgens Geert Bekaert ... In 2008 won hij de Prijs voor Jonge Kunstkritiek in de categorie recensie en essay. In 2012 verscheen zijn romandebuut "Op de ...
Meer van dit programma
Joost de Vries schreef een essay over al die vrouwen die veilig vanuit hun goed ... Verhalen die, volgens een theorie die De Vries aanhaalt, de angst van hun publiek bevestigen: zie je wel, de wereld ...
Heleen Debruyne: ‘Ik weet dat het gênant is, maar ik ben verslaafd aan waargebeurde moordverhalen’
Bij de kritiek op 'Reset' denkt Frank Hellemans terug aan de gemeenschapskunst van August Vermeylen. Kennen de socialisten hun geschiedenis niet meer?
Van August Vermeylens gemeenschapskunst tot de reset van Mark Elchardus
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Volgens Amazon wordt zeventig procent van de true-crime-boeken door vrouwen gekocht Theorie één is MeToo. Die golfbeweging startte in het najaar van 2017 en liet zien hoeveel vreselijke verhalen van ...
Moord, vuige moord
In zijn vroegere jaren had Freud het niet over eros en thatanos maar over lust en onlust. Volgens die vroege theorie streeft de mens naar lust en probeert onlust te mijden. Maar wat is dan lust?
Paul Hekkens – Wat hebben hoge hakken in hemelsnaam met doodsdrift van doen?
De Amerikaanse Amanda Knox (34) zat vier jaar in een Italiaanse gevangenis na een onterechte veroordeling voor de moord in 2007 op een ...
‘Ze heeft nogal poreuze grenzen’: Amanda Knox na de schokkende moord in 2007
Als afsluiting schrijven de deelnemers individueel een essay (2500 woorden) over een zelf te kiezen onderwerp.
Programma Intergemeentelijk ondernemerschap
En Xi Jinping-theorie, bestaande uit alle uitspraken van ... de liberale democratie als ideaal diep is verankerd. Lees ook dit essay: Na de natiestaat komt nu de onbegrensde civilisatiestaat ...
Wereldleider China? Culturele macht heeft het land niet
Het hedendaagse orakel bevindt zich, uiteraard, online. Noodle is een dertien jaar oude mopshond die de toekomst zou kunnen voorspellen. Wanneer zijn baasje hem ’s ochtends voor de ogen van zijn ...
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