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De stof van het denken Steven Pinker 2012-07-25 In De stof van het
denken beschrijft Steven Pinker op een volkomen nieuwe manier hoe de
menselijke geest werkt. Onze geest is tot stand gekomen in een tijd
waarin nagedacht moest worden over stenen, planten en gevaarlijke
beesten. Inmiddels is diezelfde geest in staat natuurkunde te
ontrafelen en democratie te bedenken. Hoe heeft de geest zich zo
kunnen aanpassen? Het antwoord is te achterhalen, aldus Pinker, via
taal. Hij onderzoekt onze gesprekken, grappen, conflicten en schetst
zo een beeld van de gedachten en emoties die onze mentale levens
vormgeven. Waarom ontstaan taboes? Waarom zijn seks en religie daarmee
zo rijkelijk bedeeld? Waarom wordt ons taalgebruik zo indirect wanneer
we onderhandelen, verleiden of proberen iemand om te kopen? De laatste
twee Amerikaanse presidenten zijn in de problemen gekomen vanwege
specifieke woorden. Wat is de rol van taal in de conflicten in het
Midden-Oosten? Is niet elke strijd op een bepaald niveau ook een
taalstrijd? Steven Pinker bekleedt de Johnstone leerstoel psychologie
aan Harvard. Hij is de auteur van verschillende bestsellers: Het
taalinstinct (1994), Hoe de menselijke geest werkt (1998) en Het
onbeschreven blad (2003). Het unieke van Steven Pinker is dat hij zijn
antwoorden op veel terreinen zoekt: psychologie, taalkunde,
evolutiebiologie - en dat maakt hem ook meteen iemand die vanuit veel

hoeken op debat en controverse kan rekenen.
Becoming a Translator Douglas Robinson 2019-12-19 Fusing theory with
advice and information about the practicalities of translating,
Becoming a Translator is the essential resource for novice and
practicing translators. The book explains how the market works, helps
translators learn how to translate faster and more accurately, as well
as providing invaluable advice and tips about how to deal with
potential problems, such as stress. The fourth edition has been
revised and updated throughout, offering: a whole new chapter on
multimedia translation, with a discussion of the move from
"intersemiotic translation" to "audiovisual translation," "media
access" and "accessibility studies" new sections on cognitive
translation studies, translation technology, online translator
communities, crowd-sourced translation, and online ethnography
"tweetstorms" capturing the best advice from top industry
professionals on Twitter student voices, especially from Greater China
Including suggestions for discussion, activities, and hints for the
teaching of translation, and drawing on detailed advice from top
translation professionals, the fourth edition of Becoming a Translator
remains invaluable for students and teachers of Translation Studies,
as well as those working in the field of translation.
De stad van de wilde goden Isabel Allende 2015-10-12 In deze roman
beschrijft Isabel Allende de spannende en fascinerende gebeurtenissen
die een groep onderzoekers in de ongerepte natuur van het
Amazonegebied meemaakt. Met betrokkenheid en humor schildert Allende
wat er plaatsvindt als totaal verschillende culturen met elkaar
botsen. Kate Gold is reisboekenschrijfster, excentriek en voor de
duivel niet bang. Op een dag komt haar vijftienjarige kleinzoon Alex
logeren, juist als ze de opdracht heeft aangenomen om in het
Amazonegebied de 'beesten' op te sporen, onbekende wezens die
ongelooflijk sterk zijn en een dodelijke stank verspreiden. Alex en
Kate sluiten zich aan bij een expeditie, die bestaat uit een bonte
verzameling mensen. Onder hen een aantrekkelijke vrouwelijke arts, een
arrogante antropoloog, een fotograaf, een puissant rijke ondernemer,
enkele soldaten en een Braziliaanse gids met zijn twaalfjarige dochter
Nadia, met wie Alex veel optrekt. Nadia kan praten met dieren en heeft
een zesde zintuig, waar Alex met zijn stadse manieren aanvankelijk
schamper over doet. Ieder van de deelnemers heeft zo zijn eigen
redenen om de jungle in te trekken. Na een gevaarlijke reis raakt de
expeditie in de dodelijke greep van de 'beesten'. Alex en Nadia worden
door een indianenstam die nog nooit met de westerse beschaving in
contact is geweest, ontvoerd naar de stad van de wilde goden, een
mythische wereld die in niets lijkt op wat zij kennen. Zo begint een
adembenemend en fantastisch avontuur zoals alleen Allende dat
vertellen kan. De stad van de wilde goden is het eerste deel van een
avonturentrilogie voor jong en oud.

Bijna thuis Jean Kwok 2014-05-22 De elfjarige Kimberly Chang en haar
moeder verhuizen van Hongkong naar New York. Daar wonen ze
noodgedwongen in een morsig, onverwarmd appartement in Brooklyn.
Hoewel Kim goed kan leren, is ze een buitenstaander doordat ze
nauwelijks Engels spreekt. Na schooltijd moet Kim haar moeder helpen
bij haar werk in een kledingfabriek, waar ze de knappe Matt ontmoet.
Na enkele jaren wordt Kims talent op school opgemerkt, en ze slaagt
erin een beurs te krijgen voor een vooraanstaande particuliere school.
Kim overwint vele obstakels en vecht voor een beter leven, maar net
als alles waarvoor ze heeft gewerkt binnen bereik is, raakt ze zwanger
van haar jeugdliefde Matt. Hij vertegenwoordigt alles wat ze niet wil.
Waarom is het dan toch zo moeilijk om hem los te laten? Over de boeken
van Jean Kwok ‘Lees het vooral en onderga het prachtige, tastbaar
onbegrijpelijke van de ene cultuur kronkelend in de andere.’ Leo
Vroman ‘Dit is een ongelofelijk en imponerend debuut.’ Vendela Vida
‘Een hartverscheurend immigratieverhaal over strijd en succes (...) in
taalgebruik dat zowel rijk aan details als eenvoudig en doeltreffend
is.’ Booklist
Wit Han Kang 2017-11-14 Op een middag in de nazomer had ze het gezien
terwijl ze langs een afgelegen flatgebouw liep. Op de tweede
verdieping was een vrouw bezig de was op te hangen, aan een rek buiten
het balkon. Er ontsnapte haar een pluk wasgoed. Eén zakdoek zweefde
omlaag, het langzaamst van alles, en belandde uiteindelijk op de
grond. Als een vogel met half ingevouwen vleugels. Als een ziel die
behoedzaam een plek zocht om neer te strijken. Terwijl de verteller
met een schrijversbeurs in Warschau verblijft, een besneeuwde stad vol
tastbare littekens van het geweld uit het verleden, wordt ze
achtervolgd door het verhaal van haar oudere zus, die slechts twee uur
na haar geboorte overleed. Een gefragmenteerde verkenning van witte
dingen is het resultaat – de bakerdoeken, die ook haar doodskleed
waren, de melk uit haar moeders borsten die ze niet meer dronk, de
blanco pagina waarop de verteller tevergeefs probeert het verhaal te
reconstrueren – alles ontvouwt zich in een krachtig, poëtisch
distillaat. Wit is een boek als geen ander. Het zijn gedachten over
een kleur, over de kracht en de kwetsbaarheid van de menselijke geest,
en pogingen om nieuw leven te vinden in de as van vernietiging. Over
De vegetariër: ‘Ik zou zeggen dat u dit boek moet lezen.’ – Arnon
Grunberg in de Volkskrant ‘Voor de fans van Murakami.’ **** – Gazet
van Antwerpen ‘De vegetariër van Han Kang is een overtuigende,
indringende roman.’ – NRC Handelsblad ‘De vegetariër is een wonderlijk
boek, schurend en tegelijkertijd diep tragisch en ontroerend.’ – de
Volkskrant ‘De bijna perverse verleiding van dit boek zit ’m [...] in
de poëzie van de beelden. Ze zijn heftig erotisch en nogal
beklemmend.’ – De Groene Amsterdammer
Door de bril van de taal Guy Deutscher 2012-06-19 Karel V sprak ooit
de woorden: 'Ik spreek Spaans tot mijn God, Italiaans tegen de

vrouwen, Frans tegen de mannen en Duits tegen mijn paard.' De
onderliggende these dat verschillende talen in verschillende
omstandigheden niet even goed te gebruiken zijn, wordt ook
tegenwoordig nog breed gedragen. Guy Deutscher daagt ons, in een
prikkelende, toegankelijke en humoristische stijl, uit om te
onderzoeken of de taal inderdaad effect heeft op ons wereldbeeld. Hij
neemt de lezer mee op een ontdekkingsreis door de tijd en over de hele
wereld en gaat in op de vraag of de taal ons een spiegel verschaft
voor onze culturele omgeving. Kan deze these wetenschappelijk
onderbouwd worden? Zijn alle talen even complex? Of spreken primitieve
volken primitieve talen? Ziet onze wereld, wanneer men deze in andere
talen beschrijft, er ook anders uit?
Found in Translation Nataly Kelly 2012-10-02 Translation. It’s
everywhere we look, but seldom seen—until now. Found in Translation
reveals the surprising and complex ways that translation shapes the
world. Covering everything from holy books to hurricane warnings and
poetry to peace treaties, Nataly Kelly and Jost Zetzsche offer
language lovers and pop culture fans alike an insider’s view of the
ways in which translation spreads culture, fuels the global economy,
prevents wars, and stops the outbreak of disease. Examples include how
translation plays a key role at Google, Facebook, NASA, the United
Nations, the Olympics, and more.
Bestsellers in Nederland. 1900-2015 Erica van Boven 2015-09-07 Welke
boeken hebben in de twintigste en eenentwintigste eeuw de Nederlandse
literaire markt bepaald? Bestsellers zijn de boeken die ‘iedereen’ op
een bepaald moment wil lezen. De typische bestseller ligt in grote
stapels bij de boekhandel, wordt vandaag massaal gekocht en gelezen,
is even het gesprek van de dag en maakt dan weer plaats voor nieuwe
modeboeken. De houdbaarheid is beperkt; de bestseller werkt alleen in
zijn onmiddellijke raamwerk van plaats en tijd. Toch is de betekenis
van succesboeken niet gering. Ze vormen een unieke bron van
historische, sociale en culturele kennis en bieden tegelijkertijd een
bijzonder inzicht in de ontwikkeling, groei en werking van de
literaire markt. De beide invalshoeken staan in dit boek centraal.
The Chinese Face of Jesus Christ Roman Malek 2019-08-01 This volume
completes the previous volumes 1, 2, 3a, 3b, and 4a of an
interdisciplinary book project on the reception of Jesus Christ in
China, as seen from the perspectives of Sinology, mission history,
theology, and art history, among others. It consists of the following
parts: A "Supplementary Anthology" that presents excerpts and longer
quotations from selected works – such as translations, prayers, poems,
and scholarly articles – listed in the bibliography of vol. 4a; two
sections of "Notes on Contributors, Vols. 1–3b" and "Notes on Authors
of the Anthologies, Vols. 1–3b, 4b" that provide short biographical
information on the contributors of articles and authors of all texts
in the anthologies; a "List of Reviews of Vols. 1–4a" published on the

whole collection as well as on individual volumes; the Tables of
Contents of vols. 1, 2, 3a, 3b and 4a; a "General Index and Glossary"
that gives readers access to all articles and anthologies included in
vols. 1, 2, 3a, 3b, and 4b, a corpus of almost two thousand pages of
text; and finally a list of "Errata and Corrigenda."
Rossetti’s Armadillo Charles Kraszewski 2014-10-16 Rossetti’s
Armadillo is Charles S. Kraszewski’s attempt at fulfilling the
desiderata expressed by George Steiner in the introduction to his
Penguin Book of Modern Verse Translation. An honest translation of
poetry must be a verse translation, and should include a commentary by
the translator, dealing with his critical interpretation of the
original and an assessment of the difficulties encountered in the
process of translation. Many of the thirty-three verse translations
included in Rossetti’s Armadillo are appearing in print for the first
time. They are accompanied by the original verses he worked from, as
well as critical essays. Arranged in chronological order from Sappho
to Isidore Isou, the poems in Rossetti’s Armadillo constitute a crosssection of the history of European poetry, stretching from the Iberian
Peninsula to the steppes of Russia. An introduction and a conclusion
interject a translator’s-eye-view of the art of poetic recreation, and
the humility it enforces upon those who take up the métier.
Sympathy for the Traitor Mark Polizzotti 2018-04-20 An engaging and
unabashedly opinionated examination of what translation is and isn't.
For some, translation is the poor cousin of literature, a necessary
evil if not an outright travesty—summed up by the old Italian play on
words, traduttore, traditore (translator, traitor). For others,
translation is the royal road to cross-cultural understanding and
literary enrichment. In this nuanced and provocative study, Mark
Polizzotti attempts to reframe the debate along more fruitful lines.
Eschewing both these easy polarities and the increasingly abstract
discourse of translation theory, he brings the main questions into
clearer focus: What is the ultimate goal of a translation? What does
it mean to label a rendering “faithful”? (Faithful to what?) Is
something inevitably lost in translation, and can something also be
gained? Does translation matter, and if so, why? Unashamedly
opinionated, both a manual and a manifesto, his book invites usto
sympathize with the translator not as a “traitor” but as the author's
creative partner. Polizzotti, himself a translator of authors from
Patrick Modiano to Gustave Flaubert, explores what translation is and
what it isn't, and how it does or doesn't work. Translation, he
writes, “skirts the boundaries between art and craft, originality and
replication, altruism and commerce, genius and hack work.” In Sympathy
for the Traitor, he shows us how to read not only translations but
also the act of translation itself, treating it not as a problem to be
solved but as an achievement to be celebrated—something, as Goethe put
it, “impossible, necessary, and important.”

University of Chicago Law Review: Volume 81, Number 4 - Fall 2014
University of Chicago Law Review 2014-12-17 The University of Chicago
Law Review's 4th issue of 2014 features articles and essays from
recognized legal scholars, as well as extensive student research.
Contents include: Articles: • The Legal Salience of Taxation, by
Andrew T. Hayashi • Tax-Loss Mechanisms, by Jacob Nussim & Avraham
Tabbach • Regulating Systemic Risk in Insurance, by Daniel Schwarcz &
Steven L. Schwarcz • American Constitutional Exceptionalism Revisited,
by Mila Versteeg & Emily Zackin Comments: • Bursting the Speech
Bubble: Toward a More Fitting Perceived-Affiliation Standard, by
Nicholas A. Caselli • Payments to Not Parent? Noncustodial Parents as
the Recipients of Child Support, by Emma J. Cone-Roddy • Too Small to
Fail: A New Perspective on Environmental Penalties for Small
Businesses, by Nicholas S. Dufau • Understanding Equal Sovereignty, by
Abigail B. Molitor • "Widespread" Uncertainty: The Exclusionary Rule
in Civil-Removal Proceedings, by Michael J. O’Brien • Clogged
Conduits: A Defendant's Right to Confront His Translated Statements,
by Casen B. Ross • "Integral" Decisionmaking: Judicial Interpretation
of Predispute Arbitration Agreements Naming the National Arbitration
Forum, by Daniel A. Sito Volume 81, Number 4 also features Review
Essays by Lisa Bernstein, Avery W. Katz, and Eyal Zamir, analyzing
three recent books on contract law and theory.
De levens van anderen Neel Mukherjee 2016-01-20 n het Calcutta van
1967 raakt Supratik, zonder dat zijn familie het doorheeft, betrokken
bij een radicale politieke groepering. In de ban van zijn idealen wil
hij zijn leven en de wereld om hem heen veranderen – hij verdwijnt en
laat alleen een briefje achter. In het ouderlijk huis valt zijn
familie, bestaande uit de grootouders, vijf volwassen kinderen en hun
kinderen, uiteen. Tussen de verschillende gezinsleden ontstaat
rivaliteit, het ooit zo succesvolle familiebedrijf implodeert, en
pijnlijke geheimen komen aan de oppervlakte. Ook om hen heen is het
verval zichtbaar; de maatschappij raakt versplinterd, en een grote
omwenteling is niet meer tegen te houden.
Translating Cultures David Katan 2021-06-18 This bestselling
coursebook introduces current understanding about culture and provides
a model for teaching culture to translators, interpreters and other
mediators. The approach is interdisciplinary, with theory from
Translation Studies and beyond, while authentic texts and translations
illustrate intercultural issues and strategies adopted to overcome
them. This new (third) edition has been thoroughly revised to update
scholarship and examples and now includes new languages such as
Arabic, Chinese, German, Japanese, Russian and Spanish, and examples
from interpreting settings. This edition revisits the chapters based
on recent developments in scholarship in intercultural communication,
cultural mediation, translation and interpreting. It aims to achieve a
more balanced representation of written and spoken communication by

giving more attention to interpreting than the previous editions,
especially in interactional settings. Enriched with discussion of key
recent scholarly contributions, each practical example has been
revisited and/ or updated. Complemented with online resources, which
may be used by both teachers and students, this is the ideal resource
for all students of translation and interpreting, as well as any
reader interested in communication across cultural divides. Additional
resources are available on the Routledge Translation Studies Portal:
http://routledgetranslationstudiesportal.com/
Kleurenblind Trevor Noah 2017-02-21 Trevor Noahs bijzondere
levensverhaal - van een arme jeugd onder de apartheid in Zuid-Afrika
tot geliefde comedian en presentator van The Daily Show - begon met
een misdaad: zijn geboorte. Hij werd, hoewel gemengde relaties
verboden waren, geboren als zoon van een blanke Europese vader en een
zwarte Xhosa-moeder, die voor de buitenwereld moest doen alsof ze zijn
nanny was in de weinige momenten dat ze als gezin samen waren. Zijn
briljante, excentrieke moeder speelde een hoofdrol in zijn leven: ze
was komisch en diepgelovig (ze gingen zes dagen per week naar de kerk
en op zondag zelfs drie keer), en hielp Trevor op zijn hobbelige weg
naar wereldfaam. Trevors belevenissen zijn afwisselend bizar, gevoelig
en hilarisch. Zo vertelt hij hoe ze rupsen aten als er geen geld was,
hoe hij uit een auto werd geslingerd tijdens een poging tot
kidnapping, en over tienerverliefdheden in een door huidskleur
geobsedeerde maatschappij. Zijn verhalen schetsen een onvergetelijk
portret van een jongen die opgroeit in een snel veranderende wereld,
gewapend met een scherp gevoel voor humor en onvoorwaardelijke
moederliefde.
The history of British India James Mill 1840
Het achterhuis Anne Frank 2009-10-31 Anne Frank hield van 12 juni
1942 tot 1 augustus 1944 een dagboek bij. Zij schreef haar brieven
alleen voor zichzelf, tot ze in de lente van 1944 op radio Oranje de
minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen in ballingschap,
Bolkestein, hoorde spreken. Hij zei dat na de oorlog alle
getuigenissen van het lijden van het Nederlandse volk onder de Duitse
bezetting verzameld en openbaar moesten worden gemaakt. Als voorbeeld
noemde hij onder andere dagboeken. Onder de indruk van deze
redevoering besloot Anne Frank na de oorlog een boek te publiceren.
Haar dagboek zou daarvoor als basis dienen. In maart 1945 stierf Anne
Frank op vijftienjarige leeftijd in het concentratiekamp BergenBelsen. De enige overlevende van de familie, Otto Frank, zorgde ervoor
dat het dagboek van zijn dochter toch gepubliceerd werd. In 1947
verscheen Het Achterhuis. Het is sindsdien een van de meest gelezen
boeken ter wereld. Het is in meer dan dertig landen verschenen en er
zijn meer dan zestien miljoen exemplaren van verkocht. "Eén enkele
Anne Frank ontroert ons meer dan de ontelbaren die net zo leden als
zij, maar wier beeld in de schaduw is gebleven. Misschien moet dat ook

zo zijn: als we het leed van alle mensen moesten en konden meelijden,
zouden we niet kunnen leven." Primo Levi
Ons feilbare denken Daniel Kahneman 2012-02-02 Kahneman neemt de
lezer mee op een ontdekkingsreis door de krochten van ons brein in dit
zeer toegankelijke boek (...). Hij presenteert theorieën, lepelt
verrukkelijke anekdotes op, (en) onderwerpt de lezer aan testjes.'
***** De Volkskrant Daniel Kahneman, een van belangrijkste psychologen
ter wereld, ontving de Nobelprijs voor de Economie voor zijn
invloedrijke werk dat het traditionele rationele beslissingsmodel ter
discussie stelde. Zijn gedachtegoed heeft diepgaand effect gehad op
vele terreinen - onder andere economie, psychologie en politiek - en
nu geeft hij in één boek een overzicht van al die jaren onderzoek en
wetenschap. 'Een verbazingwekkend rijk boek: helder, diepgravend, vol
verrassende inzichten en waardevolle zelfhulptips. Het is altijd
vermakelijk en af en toe zelfs ontroerend, met name als Kahneman zijn
samenwerking met Tversky memoreert. (...) Iedereen moet dit kopen en
lezen.' New York Times Book Review
De grit factor Angela Duckworth 2016-10-11 Waarom hebben
getalenteerde mensen vaak moeite om hun doelen te bereiken terwijl
minder begaafde individuen soms zonder slag of stoot verbazingwekkende
prestaties leveren? Op basis van haar eigen verhaal als dochter van
een wetenschapper die zich vaak beklaagde over haar vermeende gebrek
aan intelligentie, beschrijft Angela Duckworth haar loopbaan door het
onderwijs, de consultancybusiness en de neurowetenschap. Het leidde
tot de hypothese dat werkelijk succes vooral ontstaat door een
speciale mix van volledige overgave en de vastberadenheid om te werken
aan je langetermijndoelen: grit. In dit boek doet Duckworth, winnaar
van de prestigieuze MacArthur Genius Award, haar theorie uit de doeken
en helpt ze iedereen om aan de hand van zes kernwaarden hun eigen gritfactor te bepalen: hoop, inspanning, precisie, passie, rituelen en
prioriteiten. Grit gaat voorbij aan clichés als ‘succes is vooral hard
werken’ en biedt een frisse en motiverende manier om zelf ongekende
resultaten te behalen.
De pijnboomeilanden Marion Poschmann 2018-09-25 Marion Poschmann – De
pijnboomeilanden In De pijnboomeilanden, genomineerd voor de Deutscher
Buchpreis 2017, combineert Marion Poschmann lichtvoetigheid met
filosofische diepgang, het westerse materialisme met het oosterse
shintoïsme. Wanneer universitair docent cultuurgeschiedenis Gilbert
Silvester droomt dat zijn vrouw hem bedriegt, besluit hij in een
opwelling het eerstvolgende vliegtuig te nemen; om afstand te nemen en
zijn huwelijk te overdenken. De vlucht voert Gilbert naar Japan, waar
hij het reisverslag van de klassieke dichter Basho in handen krijgt.
Het geeft hem een doel: net zoals de vijftiende-eeuwse rondtrekkende
monnik wil hij de maan boven de Pijnboomeilanden zien. Deze
pelgrimstocht biedt hem de mogelijkheid om zich te verliezen in de
natuur en zijn innerlijke onrust achter zich te laten. Maar nog voor

hij begint, ontmoet Gilbert een jonge student, Yosa, die met heel
andere reisliteratuur onderweg is: Het complete handboek voor
zelfmoord. ‘Een meesterwerk!’ – Die Zeit
Woorden kunnen je brein veranderen Newberg 2012-10-12 Helder, kort,
rustig, vriendelijk en oprecht. Dat zijn de belangrijkste kenmerken
van compassievolle communicatie, een nieuwe methode om beter te leren
communiceren met collega's, bazen, klanten, kinderen, geliefden etc.
De auteurs ontwikkelden twaalf communicatietechnieken waarmee je
vertrouwen kunt winnen, conflicten kunt oplossen en meer intimiteit
kunt creëren. Regelmatig toepassen van die technieken verbetert het
functioneren van het brein aanzienlijk.
Onzichtbare vrouwen Caroline Criado-Perez 2019-09-30 Stel je een
wereld voor waarin jouw telefoon niet goed in je hand past, een
voorgeschreven medicijn voor jouw lichaam verkeerd is en de eindeloze
uren die je elke week werkt niet erkend of gewaardeerd worden. Komt
iets hiervan je bekend voor? Grote kans dat je een vrouw bent.
Onzichtbare vrouwen toont hoe in een wereld die grotendeels voor
mannen is ingericht de halve bevolking systematisch genegeerd wordt.
Het boek onthult de 'genderdatakloof' die wordt veroorzaakt door
eeuwige, consequente discriminatie van vrouwen. Caroline Criado Perez
brengt voor het eerst een indrukwekkend aantal wereldwijde
casestudy's, verhalen en nieuw onderzoek samen. Van overheidsbeleid en
medisch onderzoek tot technologie, werkplekken, stadsplanning en de
media - Onzichtbare vrouwen onthult de verborgen manieren waarop
vrouwen vergeten worden en de impact van die uitsluiting op hun
gezondheid en welzijn. Een krachtig en prikkelend boek dat je kijk op
de wereld voorgoed verandert. Caroline Criado Perez (1984) is
journalist en gelauwerd activist. Zij werd in 2017 beroemd doordat er
dankzij haar oproep een beeld van Jane Austen op het Engelse 10 pondbiljet werd geplaatst. Zo voorkwam zij dat er, naast de koningin,
alleen mannen op de biljetten zouden staan. Criado Perez woont in
Londen. 'Onzichtbare vrouwen is een doorbraak; een compromisloos
bombardement van droevige, boze, slechte en grappige feiten waarmee
het op briljante wijze een onweerlegbare zaak aanspant. (...) Dit boek
zou op het nachtkasje van iedere beleidsmaker, politicus en manager
moeten liggen.' THE TIMES 'Een uitdagend, onmisbaar boek.' PUBLISHERS
WEEKLY 'In heldere taal bouwt de auteur een sterke zaak voor grotere
inclusiviteit, met een zeer doordachte en verrassend humoristische
kijk op geïnstitutionaliseerde bevoorrechting en genderdatakloven.
Voor wie suggereert dat gender geen rol meer speelt is dit boek, dat
een groot publiek zal aanspreken, een gedegen correctie.' KIRKUS
REVIEWS 'Een strijdkreet om terug te vechten.' THE SUNDAY TIMES 'Een
briljant boek dat de wereld waarin alles is ontworpen voor mannen
bekritiseert. (...) Boordevol praktische informatie voor hen die het
patriarchaat willen ontmantelen.' THE IRISH TIMES
International Approaches to Bridging the Language Gap Huertas-Abril,

Cristina-Aránzazu 2019-11-15 In the age of information, an essential
priority in the context of international education is the development
of language learning and its inconsistencies. The gap between language
and education has intermittently grown through time, with mistaken
assumptions about how linguistic shortcomings are being solved around
the world. Research on comparative educational approaches to teaching
verbiage and the foundation of future language development are
instrumental in positively impacting the global narrative of dialectal
education. International Approaches to Bridging the Language Gap is a
collection of innovative research on the methods and applications of
second language teaching as well as social developments regarding
intercultural learning. While highlighting topics including curricular
approaches, digital competence, and linguistic disparities, this book
is ideally designed for language instructors, linguists, teachers,
researchers, public administrators, cultural centers, policymakers,
government officials, academicians, researchers, and students seeking
current research on the latest advancements of multilingual education.
10 minuten 38 seconden in deze vreemde wereld Elif Shafak 2020-03-21
'Een schitterende, troostrijke roman. *****' de Volkskrant
'Hartverscheurende, maar ook troostrijke roman. *****' De Limburger
'Shafak schildert in woeste streken een levendig en hoopvol portret
van een clubje kleurrijke overlevers in de gore steegjes van
Istanbul.' VPRO ''Dit is een prachtboek! Na lezen in je DNA
gegraveerd.' Boekhandel Stevens, Hoofddorp Tequila Leila, zoals haar
vrienden en klanten haar noemen, wordt vermoord en achtergelaten op
een vuilnisbelt in Istanbul. In de laatste minuten van haar leven
vraagt ze zich af hoe het zover heeft kunnen komen. Elke minuut brengt
een nieuwe herinnering: aan de smaak van het pittige geitenstoofvlees
uit haar kindertijd, aan de geur van de koffie met kardemom die ze
deelde met haar geliefde, aan de stank op straat bij het bordeel waar
ze werkte. Maar vooral herinnert ze zich haar vrienden, de bonte
verzameling mensen die haar nooit zullen laten vallen en die nu
wanhopig naar haar op zoek zijn. 10 minuten 38 seconden in deze
vreemde wereld stond op de shortlist voor de Booker Prize 2019.
De reiziger Diana Gabaldon 2013-07-03 Claire Randall viert in 1945 de
hereniging met haar man Frank met een tweede huwelijksreis naar de
Schotse Hooglanden. Tijdens een wandeling stuit Claire op een
stenencirkel... en ze wordt wakker in het onbekende en gevaarlijke
Schotland van 1743. Al snel komt Claire erachter dat niet alleen haar
leven op het spel staat, maar ook haar hart. De onweerstaanbare jonge
Schot Jamie Fraser laat haar kennismaken met een zo vurige passie en
allesomvattende liefde, dat Claire verscheurd wordt tussen twee
volkomen verschillende mannen en twee onverenigbare levens. De
Reiziger is een verhaal vol passie en avontuur, angst en verraad... en
een liefde die alle barrières van plaats en tijd overstijgt. De
Netflix-serie Outlander is gebaseerd op de boeken van Diana Gabaldon

De kolibrie Sandro Veronesi 2020-02-26 Boek van het Jaar in Italië
Corriere della Sera Al sinds zijn jeugd wordt Marco Carrera, die als
kind een groeistoornis had, de kolibrie genoemd, naar een van de
kleinste vogels ter wereld. Maar in zekere zin is Marco ook echt een
kolibrie: hij lijdt een dramatisch bestaan, vol vreugdes, liefdes en
de nodige pijn, maar hij blijft in evenwicht. Zijn hectische
bewegingen stellen hem in staat de existentiële acrobatiek van het
leven te doorstaan, net als de kolibrie, die twaalf tot tachtig
vleugelslagen per minuut maakt, maar schijnbaar bewegingloos in de
lucht blijft hangen. In De kolibrie volgen we ademloos de levensloop
van Marco Carrera, een held van onze tijd zoals alleen Sandro Veronesi
die uit zijn pen kan laten ontstaan. Het is een schitterende roman
over pijn en de kwellende kracht van het leven, die door de
belangrijkste krant van Italië, de Corriere della Sera, uitgeroepen
werd tot Boek van het Jaar. Sandro Veronesi (1959) werd met romans als
Kalme Chaos, XY en Zeldzame aarden wereldwijd een literaire
publiekslieveling - en bestsellerauteur. Hij won in de loop der jaren
verschillende grote prijzen, waaronder de Premio Strega, de Premio
Campiello, de Prix Femina Étranger en de Premio Bagutta. 'Deze roman
zou in de ruimte moeten worden gelanceerd om buitenaardse wezens te
laten weten hoe we waren, hoe we zijn geweest, hoe we hadden willen
zijn. Uit deze roman, vol toevalligheden en fatale en kwaadaardige
botsingen, leer je de moeilijkste les van het leven: hoe je kunt
sterven en toch kunt blijven leven.' Corriere della Sera 'Het is een
krachtige roman die betovert en beweegt op voorouderlijke en
onvoorspelbare levenskracht.' La Stampa 'Een krachtige roman.' Il Sole
24 Ore Over Kalme chaos: 'Meesterlijk, want scherpzinnig en
onweerstaanbaar grappig door zijn feilloze gevoel voor schijnbaar
onbenullige details, beschrijft Veronesi hoe Pietro de kalme chaos,
dat wachten op de storm van verdriet die maar niet komt, ondergaat.'
de Volkskrant
De zon op mijn hoofd Geovani Martins 2019-04-18 Drugs, geweld,
uitsluiting, en de enorme verschillen tussen rijk en arm: het komt
allemaal aan de orde in de bundel ‘De zon op mijn hoofd’ van Geovani
Martins. De literaire sensatie Geovani Martins groeide op in de
favela’s waar hij over schrijft. Hoe eenvoudig zou het zijn om in zijn
verhalen aan alle clichés tegemoet te komen, maar hij vermijdt
moeiteloos elke schijn van sensatie en gemakkelijk scoren. Martins
schrijft subtiel, menselijk, en zonder enig cynisme. Met zijn debuut
is hij inmiddels een rolmodel voor vele jongeren uit de favela’s aan
wie hij een stem heeft gegeven.
Ubiquitous Machine Learning and Its Applications Kumar, Pradeep
2017-03-03 Constant improvements in technological applications have
allowed for more opportunities to develop automated systems. This not
only leads to higher success in smart data analysis, but also ensures
that technological progression will continue. Ubiquitous Machine

Learning and its Applications is a pivotal reference source for the
latest research on the issues and challenges machines face in the new
millennium. Featuring extensive coverage on relevant areas such as
computational advertising, software engineering, and bioinformatics,
this publication is an ideal resource for academicians, graduate
students, engineering professionals, and researchers interested in
discovering how they can apply these advancements to various
disciplines.
Sinds het zwijgen begon Jesse Ball 2015-10-23 In vier maanden tijd
verdwijnen acht mensen uit hun huis in hetzelfde Japanse dorp. De
politie ontvangt een schriftelijke bekentenis, ondertekend door de
29-jarige Oda Sotatsu. Deze wordt uitgebreid verhoord en draait de
gevangenis in. Tot zover de bekende ingrediënten van menig literaire
thriller. Maar deze zijn slechts het uitgangspunt voor een roman
waarin Jesse Ball, of de gelijknamige verteller die door het geval
Sotatsu gefascineerd raakt, de grenzen van fictie tot het uiterste
rekt. 'Sinds het zwijgen begon' heeft de vorm van een
onderzoeksverslag, maar hoe meer ‘Ball’ boven tafel krijgt, des te
groter wordt het raadsel. Heeft Sotatsu überhaupt de misdaad gepleegd?
Waarom volhardt hij in zwijgen? Op een even vindingrijke als
toegankelijke manier voert Jesse Ball ons mee in een volstrekt
origineel, op zichzelf staand literair universum.
De oorsprong van l'art nouveau Gabriel P Weisberg 2004 The opening of
Sigmund Bing’s gallery L’Art Nouveau had been an eagerly expected
event in the Paris art world throughout the latter half of 1895, since
Bing first announced that he would be soon exhibiting artistic
furniture. The doors finally opened on 26 December 1895 as visitors
poured in at 22 Rue de Provence to admire Bing’s collection. Beginning
with Bing’s special feeling for Asian art, the author discusses his
many other eclectic interests in art. Over 300 colour illustrations
show the objects that were traded in his gallery: Tiffany glass,
paintings and sculptures by Henri Toulouse Lautrec, Rodin, Claudel and
Vuillard, as well furniture, ceramics and jewellery by Van de Velde,
Colonna, De Feure and Gaillard. The book is based on extensive archive
research, tracing destinations of the art objects that Bing traded to
collectors and museums or sponsored personally. The authors show how
one man, an art dealer, became an international trendsetter who
influenced the canon in Europe and the US. The result is a renewed
appreciation of Sigmund Bing’s role as the principal founder of the
new style that carries the name of his gallery: Art Nouveau.
De tolk Daoud Hari 2011-10-09 Newsweek verkoos Daoud Hari als one of
the ten people to watch in 2008 Op een kwade dag in 2003 wordt de rust
in het geboortedorp van Daoud Hari verstoord door overvliegende
bommenwerpers en legerhelikopters. Hun komst markeert het begin van
een ongekende slachtpartij door milities van het Soedanese
regeringsleger. Daouds dorp wordt aangevallen en platgebrand, de

vrouwen verkracht, zijn familieleden uitgemoord of verjaagd. Wanneer
de internationale hulporganisaties en verslaggevers verschijnen, werpt
Hari zich op als tolk. Gewapend met zijn middelbareschoolkennis van
het Engels wordt Daoud een belangrijke link met de buitenwereld.
Dankzij een grote dosis moed, slimheid en het vermogen om zelfs in de
moeilijkste situaties vrienden te maken, blijkt hij als geen ander in
staat om de horror van Darfur onder de aandacht van de hele wereld te
brengen.
Empirical modelling of translation and interpreting Hansen-Schirra,
Silvia Empirical research is carried out in a cyclic way: approaching
a research area bottom-up, data lead to interpretations and ideally to
the abstraction of laws, on the basis of which a theory can be
derived. Deductive research is based on a theory, on the basis of
which hypotheses can be formulated and tested against the background
of empirical data. Looking at the state-of-the-art in translation
studies, either theories as well as models are designed or empirical
data are collected and interpreted. However, the final step is still
lacking: so far, empirical data has not lead to the formulation of
theories or models, whereas existing theories and models have not yet
been comprehensively tested with empirical methods. This publication
addresses these issues from several perspectives: multi-method
product- as well as process-based research may gain insights into
translation as well as interpreting phenomena. These phenomena may
include cognitive and organizational processes, procedures and
strategies, competence and performance, translation properties and
universals, etc. Empirical findings about the deeper structures of
translation and interpreting will reduce the gap between translation
and interpreting practice and model and theory building. Furthermore,
the availability of more large-scale empirical testing triggers the
development of models and theories concerning translation and
interpreting phenomena and behavior based on quantifiable, replicable
and transparent data.
Non-professional Interpreting and Translation Rachele Antonini
2017-06-15 7. Summary and conclusions
ETHICA Benedictus de Spinoza 1979
Research Anthology on Military and Defense Applications, Utilization,
Education, and Ethics Management Association, Information Resources
2021-05-28 Military technology is highly advanced in terms of
technology being used in the field, computer applications, artificial
intelligence, and software applications. These high-performance
technologies range from weapons to communications technology to
automation in vehicles and weaponry. These technologies must be both
secure and reliable in harsh environments. Research is being focused
specifically on that, including how military and defense applications
operate, what modern technologies are being used, and the ethics
surrounding these applications. A holistic view of these applications

is necessary for both understanding current military tactics and tools
along with the future applications. The Research Anthology on Military
and Defense Applications, Utilization, Education, and Ethics focuses
specifically on military and defense operations, expenditure,
technologies, and tools, and the ethics surrounding technologies like
weaponry and artificial intelligence in the military. The chapters
cover a wide and diverse range of military and defense applications
while providing crucial information on the functions, security, and
reliability of these technologies. Beyond an understanding of the
applications themselves, this book also focuses on military education
surrounding these technologies and the ethics of usage to provide a
well-rounded understanding of research in the field. This book is
ideal for military consultants, military personnel, defense agencies,
national security agencies, government officials, defense personnel,
policymakers, military educators and trainers, stakeholders,
practitioners, researchers, academicians, and students interested in
the latest research in military and defense applications.
Monolingualism and Linguistic Exhibitionism in Fiction Anjali Pandey
2016-01-25 How are linguistic wars for global prominence literarily
and linguistically inscribed in literature? This book focuses on the
increasing presence of cosmetic multilingualism in prize-winning
fiction, making a case for an emerging transparent-turn in which
momentary multilingualism works in the service of long-term
monolingualism.
Leer ons stil te zitten Tim Parks 2011-08-24 Leer ons stil te zitten
is het bijzonder onderhoudende verhaal van Tim Parks' zoektocht naar
genezing. Wanneer Parks wordt gekweld door pijn die niemand lijkt te
kunnen verklaren of verhelpen, wordt hij gedwongen een paar harde
waarheden over de relatie tussen lichaam en geest, over onze hectische
samenleving en over zijn schrijverschap onder ogen te zien. Na een
vruchteloze gang langs de loketten van de traditionele geneeskunde
vindt hij tot zijn eigen verbazing verlichting in het doen van
ademhalings- en ontspanningsoefeningen. Uiteindelijk komt hij zelfs
uit bij meditatie, en dit was wel het allerlaatste wat Parks
verwachtte. Gaandeweg rijzen bij Parks vragen over het effect van
ziekte op het werk van geliefde schrijvers, over de rol van religie
als vormende kracht bij de ontwikkeling van ons zelfbeeld, en over de
invloed van sport en kunst op onze ideeën over gezondheid en
welbevinden. Iedereen krijgt op enig moment met ziekte te maken weinigen zullen die ervaring met zo veel elan, inzicht en
intelligentie kunnen beschrijven als Tim Parks.
Hermeneutics and the Problem of Translating Traditional Arabic Texts
Alsayed M. Aly Ismail 2017-08-21 This book focuses on the problematic
issues arising when translating and interpreting classical Arabic
texts, which represent a challenging business for many scholars,
especially with regards to religious texts. Additionally, the

reception of these interpretations and translations not only informs
the perception of Muslims and their awareness of the outside world,
but also impacts the vision and perception of non-Muslims of Islam and
the Muslim world. Consequently, this book reconsiders the concepts of
understanding and interpretation, and their nexus in the mechanism of
translation, and proposes a novel, hermeneutic method of translating,
interpreting, and understanding traditional and classical Arab texts.
Handling the issues of understanding from a hermeneutical perspective
is shown here to remove the possibility of translation and
interpretation rendering a distorted translated text. Drawing on the
powerful interpretive theories of Hans-Georg Gadamer and Martin
Heidegger, the hermeneutic method of translation starts from a premise
that the meaning of a classical text cannot be deduced solely by
linguistic analysis of its words, but requires in-depth investigation
of the invisible, contextual elements that control and shape its
meaning. Traditional texts are seen in this model as ‘travelling
texts’ whose meaning is transformed across time and space. The
hermeneutic method of translation allows the translator to identify
those elements from the real-world that informed a classical text at
the time of its writing, so that it can be adapted and made relevant
to its contemporary context. Traditional texts can enlighten our minds
and cultivate our souls; religious texts can elevate our behavior and
thinking, and help refine our confused contemporary lives. When texts
become isolated from their world, they lose this lofty goal of
enlightenment and elevation.
De vreugde- en gelukclub Amy Tan 2021-10-22 Speel je mee met de
vreugde- en gelukclub? Vier vrouwen en hun moeders spelen wekelijks
samen mahjong, een traditioneel Chinees bordspel, waar ook hun
problemen en gevoelens besproken worden. Maar als volwassen vrouw zit
je niet altijd op het advies van je moeder te wachten. Al helemaal
niet als zij jouw leven toch niet begrijpt. De vier moeders verhuisden
in 1949 vanuit China naar San Francisco, terwijl hun dochters in
Amerika zijn opgegroeid. Maar wanneer hun diepste geheimen boven
(speel)tafel komen, kent één moeder haar dochter maar al te goed. De
debuutroman van Amy Tan werd direct een Amerikaanse bestseller en werd
in 1993 verfilmd. Amy Tan (1952) is een Amerikaanse schrijfster van
Chinese afkomst en is bekend van onder meer haar debuut ‘De vreugdeen gelukclub’ en ‘Vrouw van de keukengod’. In haar romans schrijft ze
over complexe moeder-dochter relaties en over hoe het is om als kind
van Chinese immigranten op te groeien in Amerika. Haar boeken zijn
wereldwijd goed ontvangen. Zo stond ‘Vrouw van de keukengod’ maar
liefst 38 weken in de New York Times bestsellerlijst en zijn haar
werken in 35 talen vertaald. Haar debuutroman werd in 1993 verfilmd
tot de succesvolle film ‘The Joy Luck Club’.
Humour in Self-Translation Margherita Dore 2022-10-15 This book
explores an important aspect of human existence: humor in self-

translation, a virtually unexplored area of research in Humour Studies
and Translation Studies. Of the select group of international scholars
contributing to this volume some examine literary texts from different
perspectives (sociological, philosophical, or post-colonial) while
others explore texts in more extraneous fields such as standup comedy
or language learning. This book sheds light on how humour in selftranslation induces thoughts on social issues, challenges stereotypes,
contributes to recast individuals in novel forms of identity and
facilitates reflections on our own sense of humour. This accessible
and engaging volume is of interest to advanced students of Humour
Studies and Translation Studies.

found-in-translation-how-language-shapes-ou
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