De meeste mensen deugen –
Rutger Bregman - literatuurlijst
Voor dit in september 2019 verschenen boek las Rutger Bregman veel
artikelen en boeken.
Hieronder staan Nederlandstalige boeken die opgenomen zijn in de collectie
van de samenwerkende Noord Oost Brabantse Bibliotheken.
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Met de kennis van toen : actuele problemen in het
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bankiers
Het goede in de mens : de evolutionaire wortels
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De goden waren astronauten : het ware verhaal
van de hemelse oorlog
Het uitdrukken van emoties bij mens en dier
De zelfzuchtige genen : over evolutie,
eigenbelang en altruïsme
De wereld tot gisteren : wat we kunnen leren van
traditionele samenlevingen
Ondergang : waarom zijn sommige beschavingen
verdwenen en hoe kan de onze haar ondergang
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Sapiens : een kleine geschiedenis van de
mensheid
De wijsheid van honden : over intelligentie en
gedrag van ons meest geliefde huisdier
Leviathan, of de samenstelling, vorm en macht
van een kerkelijke en wereldlijke staat
Homo ludens : proeve ener bepaling van het
spelelement der cultuur
List en leugen : de psychologie van bedriegen en
bedrogen worden
De fabel van de bijen
Postkapitalisme : een gids voor de toekomst
Saluut aan Catalonië
Ons betere ik : waarom de mens steeds minder
geweld gebruikt
Altruïsme : de kracht van compassie
Feitenkennis : 10 redenen waarom we een
verkeerd beeld van de wereld hebben en waarom
het beter gaat dan je denkt
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staatsinrichting
Vertoog over de ongelijkheid
Machiavelli : een biografie
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Chimpanseepolitiek : macht en seks onder
mensapen
De bonobo en de tien geboden : moraal is ouder
dan de mens
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