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mighty entertainment industries could only stare in dismay, their back-room plans in tatters. This highly original
analysis of three attempts to bring in new laws to defend copyright on the Internet - ACTA, Ley Sinde and the Digital
Economy Act - investigates the dance of influence between lobbyists and their political proxies and unmasks the
sophistry of their arguments. Copyright expert Monica Horten outlines the myriad ways that lobbyists contrived to
bypass democratic process and persuade politicians to take up their cause in imposing an American corporate agenda. In
doing so, she argues the case for stronger transparency in copyright policy-making. A Copyright Masquerade is essential
reading for anyone who cares about copyright and the Internet, and to those who care about freedom of speech and good
government.
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Sociaal kapitaal in Vlaanderen Marc Hooghe 2003 Verenigingen leveren een belangrijke bijdrage aan het sociaal kapitaal
binnen een samenleving, zo blijkt uit internationaal onderzoek. Ze verbinden mensen met elkaar en met de publieke zaak,
ze bieden een dam tegen individualisering en ze zorgen voor de verspreiding van democratische waarden. In Sociaal
kapitaal in Vlaanderen gaat politicoloog en socioloog Marc Hooghe na hoe we dit effect van verenigingen kunnen
verklaren. Zijn stelling luidt dat verenigingen bepaalde waarden cultiveren en versterken: niet alle verenigingen
dragen dus automatisch bij tot de vorming van een democratische politieke cultuur, maar enkel die verenigingen
waarbinnen die waarden ook de nodige aandacht krijgen. Hooghe ondersteunt zijn stelling met materiaal van een unieke
bevolkingsonderzoek uit Vlaanderen, maar zijn onderzoek, dat verder bouwt op het werk van de Amerikaanse politicoloog
Robert Putnam, richt zich tot een internationaal publiek. Verenigingen zijn geen wondermiddel tegen individualisering
en onverdraagzaamheid, maar ze kunnen wel een bescheiden steentje bijdragen.
Europische mercurius 1738
Het cement van de samenleving Aafke E. Komter 2000 Er wordt vaak iets te gemakkelijk en vanzelfsprekend over 'de'
solidariteit en 'de' cohesie in de samenleving gesproken, alsof het om eenvoudige en eendimensionele begrippen gaat
waarvan je de toe- of afname met een eenduidige maatstaf kunt meten. Er is echter niet één overkoepelende solidariteit,
maar er bestaan vele vormen van solidariteit; formele, statelijke solidariteit tot uitdrukking komend in het sociale
zekerheidsstelsel of het migratiebeleid; van mening zijn dat er niet op de sociale zekerheid mag worden beknibbeld of
dat mensen met riskante leefgewoontes niettemin gelijk behandeld moeten worden in de gezondheidszorg; daadwerkelijk
informele hulp en zorg bieden aan mensen uit oudere generaties; geld geven aan goede doelen; vrijwilligerswerk;
informele onderlinge steun binnen arme huishoudens of in kringen van illegale vreemdelingen. Het zijn allemaal
verschillende uitingsvormen van solidariteit. Een andere vanzelfsprekendheid in het denken over solidariteit is dat
overwegend de positieve zijde van het verschijnsel wordt belicht: solidariteit wordt gezien als iets goeds, iets dat
volgens sommigen bedreigd wordt en onder druk staat, en dat dus gekoesterd en eventueel nieuw leven ingeblazen moet
worden. Uit de klassieke sociologie blijkt echter al dat solidariteit een 'tweesnijdend zwaard' is: waar bepaalde
mensen binnen solidariteitskringen worden opgenomen, worden anderen daarvan tegelijkertijd uitgesloten. Bovendien
kunnen solidariteit en cohesie verstikkende vormen aannemen: niemand mag afwijken van de groepsnormen, niemand mag
boven het maaiveld uitsteken. In Het cement van de samenleving worden beide vanzelfsprekendheden ter discussie gesteld.
Strijders van eigen bodem Frank Buijs 2006
Met man en macht J. R. Bruijn 2003
Vluchtige verbondenheid Marco van der Land 2004 Toen in 1995 de vorming van een Stadsprovincie door de Rotterdamse
bevolking per referendum werd afgewezen, bleek dat de emotionele binding met de stad allerlei logische argumenten voor
een stadsprovincie overvleugelde. Stedelijke binding is een onderwerp dat zowel stedelijke beleidsmakers en bestuurders
als beoefenaars van de sociale wetenschappen bezighoudt. Voor dit boek zijn stedelijke bindingen op klassieke
sociologische wijze onderzocht, namelijk door ‘ideaaltypen’ op te stellen van stedelijke bindingen en deze te
vergelijken met resultaten uit empirisch onderzoek in de stad Rotterdam. Centraal staat een categorie mensen die
vanwege hun hoge opleiding en bovengemiddelde koopkracht veel voor de stad zouden kunnen betekenen: de ‘nieuwe
middenklasse’. Uit de studie blijkt dat binding niet alleen te maken heeft met afkomst, woonplek of vormen van
maatschappelijke betrokkenheid, maar ook ontstaat doordat men deelneemt aan stedelijke cultuur en diverse vormen van
vermaak in de stad.
Soldaten van smaragd Fred Lanzing 2010-02-09 In de periode 1880-1914 werd Nederlands-Indië als staatkundige eenheid
gecreëerd. De hele archipel werd gewapenderhand veroverd en bezet door het koloniale leger, het KNIL. Van de
veldtochten en militaire acties van dit leger bestaan rapporten en verslagen. Ook is er een aantal herdenkingsboeken.
Maar hoe groot was het KNIL eigenlijk? Hoe werden rekruten opgeleid en waar kwamen ze vandaan? Wat deden de vrouwen bij
dit leger en wat was hun positie? En de dwangarbeiders? Hoe was het dagelijks leven in kleine geïsoleerde fortjes in de
binnenlanden en hoe was het om wekenlang met een kleine patrouille door de wildernis te trekken? Aan de hand van het
aantekenboekje van zijn grootvader, een officier die van 1885 tot 1911 in het KNIL diende, beschrijft Fred Lanzing
allerlei onbekende aspecten van het KNIL. Hij raadpleegde officiële rapporten en verslagen, kranten en tijdschriften,
jongensboeken, (auto)biografieën, wetenschappelijke artikelen en romans. Wat zo ontstaat is een uniek beeld van het
dagelijks leven van mannen, vrouwen en kinderen in een koloniaal leger dat honderdtwintig jaar lang een fascinerende
maatschappij binnen een maatschappij vormde.
Cybersecurity and Human Rights in the Age of Cyberveillance Joanna Kulesza 2015-12-17 Cybersecurity and Human Rights in
the Age of Cyberveillance is a collection of articles by distinguished authors from the US and Europe and presents
contemporary perspectives on the limits of human rights in the international internet community.
Law, Technology and Cognition Hayleigh Bosher 2019-11-04 This book considers a new approach to online copyright
infringement. Rather than looking at the subject within a purely technological context, it provides legal analysis from
a human perspective. This book highlights that there are three key instances in which the capacity of a human mind
intersects with the development of copyright regulation: (1) the development of copyright statutory law; (2) the
interpretation of the copyright statutory law the judiciary; and (3) human interaction with new technology. Using a
novel framework for constructing digital perspectives, the author, Dr Hayleigh Bosher, analyses the laws relating to
online copyright infringement. She provides insights into why the law appears as it does, shedding light on the
circumstances of how it came to pass and demonstrates a clear malfunction in the interpretation and application of
copyright law to online activities that derives from the disconnect between the technological and the human
perspectives. The book proposes putting the human element back into copyright analysis to enable the return of reason
where it has been lost, and provide a clearer, more consistent and fair legal regulation of online copyright
infringement. Law, Technology and Cognition: The Human Element in Online Copyright Infringement will be of interest to
students, academics, researchers, as well as practitioners.
De verheerlijking van het verleden / druk 1 Lotte Jensen 2016-02-19
GOV Edward I. Sidlow 2019-01-04 4LTR Press solutions give students the option to choose the format that best suits
their learning preferences. This option is perfect for those students who focus on the textbook as their main course
resource. Important Notice: Media content referenced within the product description or the product text may not be
available in the ebook version.

Denken over vertalen Antonius Bernardus Maria Naaijkens 2010 Bijdragen van binnen- en buitenlandse auteurs over de
geschiedenis, theorie en praktijk van het vertalen.
Wat is waanzin Darian Leader 2012-05-22 In de geschreven media, op tv, in soaps of films wordt waanzin altijd
uitgebeeld als iets extreems: gewelddadige uitbarstingen, toevallen of hallucinaties. Maar als waanzin nu eens helemaal
niet is wat wij denken dat het is? Als het eerder regel dan uitzondering is? Als de kenmerken van waanzin niet
zichtbaar zijn en eigen aan de doorsneeburger? Psychoanalyticus Darian Leader begint en eindigt zijn betoog met het
geval van de Britse arts Harold Shipman, een massamoordenaar die kennelijk zo 'normaal' was dat sommige patiënten zelfs
na zijn veroordeling nog door hem behandeld wilden worden. In een uiterst lucide en confronterend betoog onderzoekt
Leader onopvallende krankzinnigheid en laat hij zien dat ons begrip van waanzin herziening behoeft.
Nee, je bent geen gadget Jaron Lanier 2011-07-14 provocatief en controversieel: een Amerikaanse bestseller Jaron
Lanier, computergoeroe sinds het begin van de jaren tachtig, was een van de eersten die voorspelde hoe groot de invloed
van internet zou worden op onze cultuur. Nu, meer dan dertig jaar later, kijkt hij met zorg terug. Want sommige keuzes
die we nu voor vanzelfsprekend aannemen – dat de gebruiker van internet anoniem is bijvoorbeeld – zijn door
programmeurs gemaakt toen de gevolgen niet waren te overzien. En nu zitten we ermee: met onoverzichtelijke discussies
vol gescheld, intimidatie op sociale netwerken, diefstal van bestanden, en steeds meer websites die inbreuk maken op
privacy. De mens moet weer belangrijker worden dan de techniek: Nee, je bent geen gadget is een bezield pleidooi voor
het individu van een auteur die als geen ander begrijpt wat technologie voor ons kan betekenen. Over Jaron Lanier:
‘Lanier vindt het belangrijk dat wij achteloze skypers en msn-ners beseffen dat internet een publieke ruimte is. Een
plek dus die we niet alleen als consument, maar ook als bewuste burger dienen te betreden.Dat een ervaringsdeskundige
als Lanier snakt naar slimme sturing en beperking, zou ons daarbij te denken moeten geven.’ NRC HANDELSBLAD ‘Een
provocatief en bij voorbaat controversieel boek: helder, krachtig en overtuigend. Iedereen die geïnteresseerd is in
internet, en de manier waarop het ons alledaagse leven beïnvloedt, moet dit boek lezen.’ MICHIKO KAKUTANI, THE NEW YORK
TIMES ‘Een noodzakelijk tegenwicht voor de holle retoriek waarmee discussies over technologie meestal gepaard gaan.’
JOHN FREEMAN Jaron Lanier is kunstenaar, muzikant en internetvisionair – en op al deze terreinen behoorlijk succesvol.
Hij werkte samen met onder anderen Philip Glass, Vernon Reid, George Clinton, Ornette Coleman, Terry Riley. Hij was
adviseur voor diverse universiteiten op het gebied van moderne media. Ook is hij de bedenker van de term virtual
reality. Hij schrijft voor onder andere Wired, Edge, en natuurlijk voor talloze online-media.
Het litteken van David Susan Abulhawa 2012-03-02 De familie Abulheja wordt gedwongen hun dorp Ein Hod te verlaten en
naar een vluchtelingenkamp in Jenin te vertrekken. In de chaotische vlucht raakt de jonge Isma’iel vermist. Hij wordt
meegenomen door een Israëlische soldaat en groeit op als een joodse jongen met de naam David. Zijn broer Joessoef
kiest, gedreven door een alomvattende haat jegens de bezetters, de radicale kant van de PLO. Door de ogen van Amaal,
hun jonge zusje, zien we hoe drie decennia van geweld en oorlog voorbijgaan.
A Copyrighted Masquerade Monica Horten 2013 This highly original analysis of three attempts to bring in new laws to
defend copyright on the Internet - ACTA, Ley Sinde and the Digital Economy Act - investigates the dance of influence
between lobbyists and their political proxies and unmasks the sophistry of their arguments. Copyright expert Monica
Horten outlines the myriad ways that lobbyists contrived to bypass democratic process and persuade politicians to take
up their cause in imposing an American corporate agenda.
Marie Antoinette Antonia Pakenham Fraser 2006 Biografie van de tijdens de Franse Revolutie terechtgestelde Franse
koningin (1755-1793).
Een ondraaglijk juk Fernando Martínez Luna 2018 Historici beschouwen de Nederlanden als brandpunt van het vroegmoderne
antihispanisme. Toch is tot dusver amper onderzoek gedaan naar anti-Spaanse bronnen uit de Nederlanden. Aan de hand van
pamfletten en ander propagandistisch materiaal onderzoekt Fernando Martínez Luna het imago van Spanje en de Spanjaarden
in de periode van de Beeldenstorm (1566) tot aan het Twaalfjarig Bestand (1609). Verwijzingen naar de gevreesde Spaanse
Inquisitie, beschrijvingen van oorlogsmisdaden door Spaanse soldaten en waarschuwingen voor vermeende Spaanse plannen
om de hele wereld te veroveren werden ingezet om de haat tegen de Spanjaarden aan te wakkeren. Fernando Martínez Luna
laat zien dat de Nederlandse beeldvorming van Spanje ten tijde van de Opstand minstens zoveel invloed heeft gehad op
het internationale imago van dat land in de vroegmoderne tijd als de Engelse en de Franse.
Milenus clachte Jan Baptist Houwaert 1578
Professionalism in journalism in the era of new media Jacek Sobczak 2015-12-31 The term 'professionalization' arouses
controversies in academic discussion, let alone the issue of professionalization of journalism. Journalism considerably
departs from the ideal model of professionalization. There is no structured knowledge that directly applies to
journalists, although we can talk about defined skills and the practical principles of the journalist's profession.
Considering the process of the professionalization of journalism, we can indicate three significant determinants,
namely professional autonomy, separate professional standards (self-regulation principles) and serving the public
interest. However, it is particularly important to ask about the condition of the journalist's profession nowadays. The
ongoing technological revolution on the one hand, and the political and legal transformations accompanied by market
trends, such as the tabloidization of the media (so-called infotainment) first and foremost, and citizen journalism on
the other, have all generated great doubts about the status of journalists. This calls for a redefinition of the
professional position and role of journalists in modern societies. All these transformations may pose a serious threat
to the model of traditional journalism and the social and professional position of journalists. The book introduced
here consists of four parts, presenting various aspects of professionalization of journalism. The first part treats of
diverse topics concerning the essence of this issue, as well as the legal status of journalist's profession. The second
part, features texts devoted to the issues of digital media. Part three deals with the disturbing phenomenon of hate
speech. The main theme of the last part of the book concerns the issue of lobbying in the process of establishing
intellectual property rights. The texts presented here have been written by scholars in the fields of law, media
studies and political science on the one hand and practitioners (journalists) fromseveral countries of Europe on the
other. The editors hope that the publication will contribute to the ongoing discussion concerning both the journalists'
and journalism status, in the era of dynamic technological transformation.
Verbeelde gemeenschappen Benedict Richard O'Gorman Anderson 1995
Geschiedenis van het postwezen in Nederland vóór 1795 J. C. Overvoorde 1902
Discipline, toezicht en straf Michel Foucault 1989 Rechtsfilosofische beschouwing over het ontstaan en de ontwikkeling
van het gevangeniswezen en de in de westerse samenleving werkzame controlemechanismen sinds de achttiende eeuw.
Intellectual Property and Development: Understanding the Interfaces Carlos Correa 2019-02-25 This book comprises
chapters by leading international authors analysing the interface between intellectual property and foreign direct
investment, development, and free trade. The authors search for a balance between the conflicting interests that
inherently coexist in intellectual property law. The chapters dig deep into the subjects and notions that have become
central in international intellectual property legal developments: i) flexibility, public interest and policy-space for
implementation; ii) interfaces between the intellectual property regime and other legal regimes; and iii) the
development of international intellectual property law and its influence on national legal orders, which includes the
implementation of intellectual property undertakings.
De stad in eigen hand Virginie Mamadouh 1992
Solidariteit en de gift Aafke Komter 2003 Als we hulp of zorg geven aan onze bejaarde ouders, getuigt dat van
solidariteit; tegelijkertijd geven we een – niet-materiële – gift aan de ander. Twee betrekkelijk van elkaar losstaande
tradities van sociaal-wetenschappelijk denken over sociale bindingen worden in dit boek samengebracht: de sociologische
theorie over solidariteit en de antropologische theorie over de gift. Hoe kunnen beide theoretische tradities elkaar
aanvullen en verrijken? Hoe kunnen de gecombineerde inzichten transformaties in hedendaagse solidariteit helpen
verhelderen? Dat zijn de vragen waarop dit boek een antwoord wil geven. Solidariteit kan zowel concreet en persoonlijk
zijn – denk aan familiesolidariteit – en lijkt dan vooral op de gift zoals antropologen die hebben geanalyseerd. Maar
solidariteit is soms ook abstract en onpersoonlijk, bijvoorbeeld de solidariteit met een groepsideaal; hierbij hoort
vaak een ideologie van opoffering: van persoonlijke autonomie, maar ook van mensenlevens, zoals etnische
conflictsituaties hebben laten zien. Solidariteit is niet zonder meer het ‘warme’ begrip waarvoor we het meestal
houden. Dit boek maakt duidelijk wanneer solidariteit positief dan wel negatief uitwerkt.
Culture, Economy and Politics David Hesmondhalgh 2015-09-08 This book focuses on cultural policy in the UK between 1997
and 2010 under the Labour party (or 'New Labour', as it was temporarily rebranded). It is based on interviews with
major figures and examines a range of policy areas including the arts, creative industries, copyright, film policy,
heritage, urban regeneration and regional policy.
Intellectual Property, Entrepreneurship and Social Justice Lateef Mtima 2015-02-27 In the Information Age, historically
marginalized groups and developing nations continue to strive for socio-economic empowerment within the global
community. Their ultimate success largely depends upon their ability to develop, protect, and exploit th
Dialectiek van de verlichting Max Horkheimer 2007 Cultuurfilosofische analyse van enige fundamentele ideeën van het
westerse denken.
Het civilisatieproces Norbert Elias 2001 Onderzoek naar de wijzigingen in omgangsvormen en psychische houding van de
mens en de mogelijke samenhang daarvan met de veranderingen in de maatschappij.
Aan het volk van Nederland Joan Derk van der Capellen tot den Poll 1781 Kritiek op de misstanden in de Republiek vanuit
het historisch perspectief van het volk; "geloofsbelijdenis" van de patriotten.
The Trans-Pacific Partnership Matthew Rimmer 2020-12-25 This book considers the impact of the Trans-Pacific Partnership
[TPP] on intellectual property and trade. The book focuses upon the debate over copyright law, intermediary liability,
and technological protection measures. The text examines the negotiations over trade mark law, cybersquatting,
geographical indications and the plain packaging of tobacco products. It explores the debate over patent law and access
to essential medicines, data protection and biologics, and the protection of trade secrets. In addition, the book
investigates the treatment of Indigenous intellectual property, access to genetic resources, and plant breeders’
rights.
A Copyright Masquerade Monica Horten 2013-08-08 When thousands marched through ice and snow against a copyright treaty,
their cries for free speech on the Internet shot to the heart of the European Union and forced a political U-turn. The
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