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veel raakvlak met Charlotte Perkins Gilman's eigen leven. Na de geboorte van haar dochter onderging ze een postnatale depressie. Ze werd behandeld door, de in het verhaal
genoemde arts, Weir Mitchell. Hij schreef haar een rustkuur voor: "een zo huiselijk mogelijk leven, zonder potlood, pen en penseel."
Recent Advances in Computational Mechanics and Simulations Sandip Kumar Saha 2020-11-23 This book presents selected papers from the 7th International Congress on
Computational Mechanics and Simulation, held at IIT Mandi, India. The papers discuss the development of mathematical models representing physical phenomena and apply modern
computing methods to analyze a broad range of applications including civil, offshore, aerospace, automotive, naval and nuclear structures. Special emphasis is given on
simulation of structural response under extreme loading such as earthquake, blast etc. The book is of interest to researchers and academics from civil engineering,
mechanical engineering, aerospace engineering, materials engineering/science, physics, mathematics and other disciplines.
Materiaalkunde Kenneth G. Budinski 2009 In Materiaalkunde komen alle belangrijke materialen die toegepast worden in werktuigbouwkundige constructies aan de orde, zoals
metalen, kunststoffen en keramiek. Per materiaalgroep behandelen de auteurs: · de belangrijkste eigenschappen; · de manier van verwerking; · de beperkingen; · de
belangrijkste keuzeaspecten met betrekking tot constructies; · de manier van specificatie in een technische tekening of een ontwerp. De eerste editie van Materiaalkunde
verscheen alweer dertig jaar geleden. In de tussentijd is het voortdurend aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen en het mag dan ook met recht een klassieker genoemd
worden.
Tien miljard Stephen Emmott 2013-09-15 Dit boek gaat over ons. Het gaat over jou, je kinderen, je ouders, je vrienden. Het gaat over ons allemaal. Het gaat over ons falen:
het falen als individu, het falen van de zakenwereld, en het falen van onze politici. Het gaat over de wereldwijde crisis die wij hebben veroorzaakt en die haar weerga niet
kent. Dit boek gaat over onze toekomst.
New Trends in Nonlinear Dynamics Walter Lacarbonara 2020-01-27 This third of three volumes from the inaugural NODYCON, held at the University of Rome, in February of 2019,
presents papers devoted to New Trends in Nonlinear Dynamics. The collection features both well-established streams of research as well as novel areas and emerging fields of
investigation. Topics in Volume III include NEMS/MEMS and nanomaterials: multi-sensors, actuators exploiting nonlinear working principles; adaptive, multifunctional, and
meta material structures; nanocomposite structures (e.g., carbon nanotube/polymer composites, composites with functionalized nanoparticles); 0D,1D,2D,3D nanostructures;
biomechanics applications, DNA modeling, walking dynamics, heart dynamics, neurodynamics, capsule robots, jellyfish-like robots, nanorobots; cryptography based on chaotic
maps; ecosystem dynamics, social media dynamics (user behavior dynamics in multi-messages social hotspots, prediction models), financial engineering, complexity in
engineering; and network dynamics (multi-agent systems, leader-follower dynamics, swarm dynamics, biological networks dynamics).
Inleiding informatica J. Glenn Brookshear 2005
Computernetwerken James F. Kurose 2003-01-01
Regenboog in de nacht Dominique Lapierre 2010-06-24 Een regenboog in de nacht Een aangrijpend epos over de geboorte van Zuid-Afrika Zelden las ik de geschiedenis van ZuidAfrika zo helder en meeslepend beschreven als in dit boek. - Anna Enquist 6 april 1652: een handvol Hollandse tuinders stapt aan land op het zuidelijkste puntje van Afrika.
Hun opdracht: sla telen voor de bemanning van de passerende VOC-schepen uit Amsterdam die door scheurbuik worden gedecimeerd. De kolonisten houden het sla telen echter al
snel voor gezien en trekken naar het noorden om zich te vestigen in het uitgestrekte, dorre land. Grootgebracht in de calvinistische traditie en met het geloof het
uitverkoren volk te zijn, gaan deze eerste kolonisten de confrontatie aan met Bosjesmannen en later met de Zoeloes. Op zoek naar goud en diamanten komen ze in aanvaring met
de soldaten van koningin Victoria van Groot-Brittannië. De Boeren delven na twee Boerenoorlogen het onderspit, hoewel ze in twee Boerenrepublieken de basis weten te leggen
voor het apartheidsysteem in Zuid-Afrika. In 1994 komt aan dat systeem een einde als Nelson Mandela gekozen wordt tot de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. Dominique
Lapierre werkte veertien jaar als journalist voordat hij schrijver werd. Van zijn boeken zijn wereldwijd meer dan veertig miljoen exemplaren verkocht. De opbrengst van zijn
boeken gaat naar de humanitaire hulporganisatie Action pour les Enfants des Lépreux in Calcutta. Ik kan dit indrukwekkende boek van harte aanbevelen, niet in het minst
omdat de met elkaar verweven geschiedenis van Nederland en Zuid-Afrika onze aandacht ten volle waard is. - Irene van Lippe-Biesterfeld, Prinses der Nederlanden Zuid-Afrika
is een land met een gespleten ziel die langzaam heelt. Dit imponerende boek voert u mee op reis door de geschiedenis van dit fascinerende land.- Foppe de Haan
Government Reports Announcements 1975-05-02
Leaves of grass Walt Whitman 2013-04 Dit boek is onderdeel van de TREDITION CLASSICS serie. De makers van deze serie zijn verbonden door hun passie voor literatuur en
gedreven met de bedoeling om alle publieke domein boeken weer gedrukte vorm beschikbaar te maken - wereldwijd. De meeste geprinte TREDITION CLASSICS titels zijn al decennia
verdwenen uit de boekenkasten. Bij tredition geloven wij dat een goed boek nooit uit de mode is en dat zijn waarde voor eeuwig is. Deze boeken serie helpt bij het behouden
van de literatuur schatten. Het draagt bij in het behouden van prachtige wereldliteratuur werken.
Marketing, de essentie Philip J. Kotler 2009
Applied Mechanics Reviews 1994
De veertiende leugen Maxine Paetro 2015-10-22 Detective Lindsay Boxer en alle leden van de Women’s Murder Club komen voor een groot feest bij elkaar in San Francisco. Maar
dan wordt Lindsay weggeroepen omdat er een vrouw midden op de dag op gruwelijke wijze is vermoord. Al snel duikt er een video op van een soortgelijke gewelddadige moord
waarbij de daders maskers dragen. San Francisco raakt in de ban van de moorden en Lindsay en de Women’s Murder Club moeten hun eigen veiligheid op het spel zetten om de
daders op te pakken voor er meer slachtoffers vallen.
Proceedings of the 7th International Conference on Industrial Engineering (ICIE 2021) Andrey A. Radionov 2022-01-01 This book highlights recent findings in industrial,
manufacturing and mechanical engineering, and provides an overview of the state of the art in these fields, mainly in Russia and Eastern Europe. A broad range of topics and
issues in modern engineering is discussed, including the dynamics of machines and working processes, friction, wear and lubrication in machines, surface transport and
technological machines, manufacturing engineering of industrial facilities, materials engineering, metallurgy, control systems and their industrial applications, industrial
mechatronics, automation and robotics. The book gathers selected papers presented at the 7th International Conference on Industrial Engineering (ICIE), held in Sochi,
Russia, in May 2021. The authors are experts in various fields of engineering, and all papers have been carefully reviewed. Given its scope, the book will be of interest to
a wide readership, including mechanical and production engineers, lecturers in engineering disciplines, and engineering graduates.
Delay Differential Equations Balakumar Balachandran 2009-04-05 Delay Differential Equations: Recent Advances and New Directions cohesively presents contributions from
leading experts on the theory and applications of functional and delay differential equations (DDEs). Students and researchers will benefit from a unique focus on theory,
symbolic, and numerical methods, which illustrate how the concepts described can be applied to practical systems ranging from automotive engines to remote control over the
Internet. Comprehensive coverage of recent advances, analytical contributions, computational techniques, and illustrative examples of the application of current results
drawn from biology, physics, mechanics, and control theory. Students, engineers and researchers from various scientific fields will find Delay Differential Equations:
Recent Advances and New Directions a valuable reference.
E-business en e-commerce Dave Chaffey 2011
Books in Print Supplement 1994
Aeronautical Engineering 1988 A selection of annotated references to unclassified reports and journal articles that were introduced into the NASA scientific and technical
information system and announced in Scientific and technical aerospace reports (STAR) and International aerospace abstracts (IAA).
Zes dagen Ryan Gattis 2015-09-22 Op 29 april 1992 om 15.15 uur spreekt een jury in Los Angeles twee agenten vrij van de aanklacht van excessief geweld tegen Rodney King.
Minder dan twee uur later staat de stad, toch al een kruitvat van rassenhaat, in brand. Wat volgt is een orgie van rellen en geweld die zes dagen aanhoudt. Er vallen zestig
doden. Maar wat weinigen weten is dat terwijl de stad brandt, gangs hun kans schoon zien om elkaar ongestoord te lijf te gaan. Daarbij wordt een onbekend aantal mensen
vermoord. In deze adembenemende en filmische literaire meesterproef zoomt Ryan Gattis in op zes levens die met elkaar verbonden zijn in deze gruwelijke en angstaanjagende
omstandigheden. Twee gangsters, een tacoverkoper, een verpleegster, een graffiti-artiest, een brandweerman: samen tonen ze ons het wild kloppende hart van LA. Een complexe
en fascinerende stad die even warmbloedig is als dreigend. Gattis is een groot nieuw talent. Voor deze ambitieuze roman drong hij diep door tot de gang scene in LA – een
relevant, wreed en betoverend epos over misdaad, ras, wraak, loyaliteit en liefde in de chaos van South Central LA.

Databases David M. Kroenke 2017
Slachtoffers van criminaliteit Karin Wittebrood 2007
Niet alles is vergeten Wendy Walker 2016-09-06 'Zeer intrigerend en provocerend!'Karin Slaughter 'Een bijzondere wending op het einde, dit boek laat je niet onberoerd!'
Hebban De dader vinden of het misdrijf vergeten; wat zou jij kiezen? Als Jenny op gewelddadige en gruwelijke wijze wordt verkracht, ziet haar omgeving maar één oplossing:
een experimentele drug die haar de gebeurtenis laat vergeten. Maar stress, angst en depressie blijven. Bovendien is de dader zonder Jenny's getuigenis niet te vinden.
Psychiater Alan Forrester duikt in haar geheugen. Als een herinnering gewist kan worden, kan hij ook terugkomen. Maar dit proces kan ook gemanipuleerd worden. Zeker als de
psychiater ineens persoonlijk bij de zaak betrokken raakt... Niet alles is vergeten toont de kracht en de zwakte van het geheugen en laat zien hoe bedrieglijk het menselijk
brein eigenlijk is. 'Zeer intrigerend en provocerend. Niet alles is vergetenonderzoekt ingewikkelde familierelaties tegen een achtergrond van intense suspense. Een boek vol
met plotwendingen en verrassingen. Niet alles is vergeten mag je echt niet missen.' - Karin Slaughter
INIS Atomindex 1986
The British National Bibliography Arthur James Wells 1995
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.
Afterburn; Aftershock Sylvia Day 2015-08-04 Houd zaken en privé altijd gescheiden. Houd politieke spelletjes buiten de slaapkamer. In zekere zin lapte ik beide regels aan
mijn laars toen Jackson Rutledge mijn minnaar werd. En ik kan niet zeggen dat ik niet wist waar ik aan begon. Twee jaar later was hij terug, als een van de spelers in een
deal die ik op het punt stond te sluiten. Sinds Jax me de rug had toegekeerd, had ik als protegé van Lei Yeung, een van de slimste zakenvrouwen van New York, heel wat
bijgeleerd. Ik was niet meer het meisje van toen, maar hij was niets veranderd. In tegenstelling tot de eerste keer dat onze paden elkaar kruisten, wist ik precies met wie
ik te maken had... en hoe verslavend zijn aanraking kon zijn. De wereld van glamour, seks en macht was het speelveld van Jax – maar dit keer kende ik de regels van het
spel. In de keiharde zakenwereld is er maar één regel die telt: houd je vijanden in de gaten en je ex-minnaars al helemaal... Deze titel is eerder verschenen.
Government Reports Announcements & Index 1991-05
Scientific and Technical Aerospace Reports 1973
De blauwe draad Anne Tyler 2015-02-24 De blauwe draad volgt de levens van drie generaties van de familie Whitshank. Abby en Red wonen in een huis dat al van de familie is
sinds grootvader Whitshank het aan het begin van de twintigste eeuw bouwde. Door onverwachte omstandigheden ziet Steel, de jongste van hun vier kinderen, zich gedwongen met
zijn eigen gezin bij Red en Abby in te trekken. Tegelijk is duidelijk dat Abby en Red niet meer de jongsten zijn. Kunnen zij nog wel voor zichzelf zorgen, en zo nee, wat is
dan het lot van het huis? Met subtiele, observerende humor beschrijft Anne Tyler wat er gebeurt wanneer drie generaties zich onder één, heel bijzonder dak bevinden. Als
geen ander biedt zij inzicht in de dynamiek van een familie. Anne Tyler, een van de grootste Amerikaanse schrijvers van de afgelopen halve eeuw, past in de Amerikaanse
traditie van schrijvers als Jonathan Franzen en Alice Munro, met haar perfecte psychologie en haar volmaakte inzicht in de pijnlijkheden van eigentijdse familiegeneraties.
Anne Tyler (Minneapolis, 1941) groeide op in Raleigh, North Carolina. De blauwe draad is haar twintigste roman; haar roman Ademlessen werd bekroond met de Pulitzer Prize.
Zij won verder onder meer de pen / Faulkner Award, de Ambassador Book Award en de National Book Critics Circle Award. In 2012 ontving zij de Sunday Times Award for Literary
Excellence. Ze woont in Baltimore, Maryland. ‘Een geweldige schrijfster (...) elke nieuwe roman is een bewijs van Tylers uitgebreide talenten.’ The Wall Street Journal ‘Een
roman van Anne Tyler is altijd een bron van plezier.’ the Times ‘Mijn favoriete schrijver.’ Nick Hornby ‘Een meesterlijke auteur.’ Sebastian Faulks ‘Tyler is niet gewoon
goed, ze is angstaanjagend goed.’ John Updike
Good Vibes, Good Life Vex King 2020-03-10 In Good Vibes, Good Life beschrijft Vex King hoe je de kracht van positiviteit kunt benutten. Laat je inspireren tot een mooier en
zinvoller leven. In Good Vibes, Good Life beschrijft Vex King hoe je de kracht van positiviteit kunt benutten. Hoe kun je echt van jezelf houden? Kun je negatieve emoties
omzetten in positieve? Is het mogelijk om blijvend gelukkig te worden? Wat is je doel in het leven en hoe vind je dat? Vex King, die veel tegenspoed in zijn eigen leven
overwon, inspireert met zijn antwoorden een volgende generatie spirituele zoekers. Hij helpt de lezer een leven te creëren om van te houden. Dit alles op een manier die
eenvoudig te volgen, nuchter en herkenbaar is.
Highly Nonlinear Rolling Motion Leading to Capsize Changben Jiang 1995
Onzichtbare man Ralph Ellison 2017-01-10 Onzichtbare man is het verhaal van een jonge, hoogopgeleide zwarte man, die geen kans krijgt om te slagen in een gesegregeerde
maatschappij die weigert hem als een menselijk wezen te zien. Het verhaal volgt de fysieke en psychologische reis van de naamloze hoofdpersoon tegen de achtergrond van New
York in de eerste helft van de twintigste eeuw. Ellison weet als geen ander het brute naast het burleske en het komische naast het tragische te plaatsen in een roman die
nu, 65 jaar na eerste verschijning, relevanter en urgenter is dan ooit. Onzichtbare man wordt alom geprezen als een van de beste Engelstalige romans van de twintigste eeuw.
Onder anderen James Baldwin en Ta-Nehisi Coates lieten zich inspireren door de creatieve manier waarop Ellison een beeld schetst van een jonge zwarte man in het Amerika van
vóór de burgerrechtenbeweging. Het boek stond model voor de memoires van Barack Obama.
Customer Relationship Management E. Peelen 2009 Gids voor bestuurders en managers voor strategie, beleid, instrumenten en operationele toepassingen van CRM.
61 uur Lee Child 2010-06-08 Jack Reacher is in de 14e Jack Reacher-thriller van Lee Child precies op juiste moment op de juiste plek als de hel losbarst. In 61 uur, de 14e
Jack Reacher-thriller van bestsellerauteur Lee Child, komt Reacher tijdens een extreem koude winter een paar dagen vast te zitten in Bolton, South Dakota. De lokale politie
heeft problemen die het kleine departement boven het hoofd groeien en Reacher biedt aan ze te helpen. Hoe erg kan het tenslotte zijn in een stadje als Bolton? Wat Reacher
echter niet weet, is dat over precies 61 uur de grootste internationale drugsdeal aller tijden op spectaculaire wijze uit de hand zal lopen. De klok tikt. De Mexicaan is
onderweg. De Rus heeft iedereen omgekocht. Maar niemand had gerekend op Jack Reacher... Lee Child is winnaar van de prestigieuze Diamond Dagger Award 2013. In 2017 werd hij
gekroond tot ThrillerMaster door de International Thriller Writers. Zijn Jack Reacher-serie, gepubliceerd in 47 talen, is met ruim honderd miljoen verkochte exemplaren
volgens Forbes Magazine het sterkste boekenmerk ter wereld.
1325 boeddhistische manieren om gelukkig te zijn Barbara Ann Kipfer 2008
Advances in Nonlinear Dynamics Walter Lacarbonara
Een theelepel aarde en zee Dina Nayeri 2013-04-18 De elfjarige Saba Hafezi en haar tweelingzus Mahtab groeien op in de jaren tachtig op het Iraanse platteland. Ze zijn
gefascineerd door Amerika en houden lijsten van Engelse woorden bij, verzamelen illegale exemplaren van het tijdschrift Life en genieten van ongecensureerde
televisieprogrammas en rockmuziek. Als Sabas moeder en zus opeens verdwijnen en zij en haar vader alleen achterblijven, weet ze zeker dat ze zonder haar naar Amerika zijn
verhuisd. Terwijl ze opgroeit en gebukt gaat onder het nieuwe islamitische regime, zoekt Saba troost in het feit dat haar zus ergens de westerse versie van haar leven
leidt. Haar ouders hebben haar geleerd dat 'ieders lot in bloed is geschreven, en dat tweelingen dezelfde levens leiden, ook al zijn ze gescheiden door land en zee.'
Books in Print 1995
AIAA Journal American Institute of Aeronautics and Astronautics 2006
Energy Research Abstracts 1983
Het Gele Behang Charlotte Perkins Gilman 2016-04-24 'Het gele behang' (1892) van Charlotte Perkins Gilman is het beklemmende verhaal van een geesteszieke vrouw. Het is een
klassiek verhaal binnen de feministische en gothic literatuur, waarin horror en romantiek gecombineerd worden.In 'Het gele behang' stelt Gilman het gebrek aan zeggenschap
van vrouwen over hun eigen leven en de weerslag hiervan op hun geestelijk en fysiek welbevinden, in de 19e eeuwse Amerikaanse maatschappij, aan de kaak.Het verhaal vertoont
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