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Proceedings of a conference session held at CIfA 2014. The session focused on ways in which
it is possible to engage with a wider audience in the course of maritime archaeological work.
Papers offer a series of case studies exhibiting best practice with regard to individual maritime
projects and examples of outreach to local communities.
This book covers everything the diving instructor should know, progressing from basic lessons
in the pool, fault analysis and correction, surface lessons and underwater positioning, to
teaching in open water, and more.
Impressie van 28 duikplaatsen, aangevuld met informatie over flora en fauna en tips over
veiligheid en onderwaterfotografie.

Covering the period from 1740 to 1917, the author, an experienced diver, catalogues
the histories of the ships that have been stranded and wrecked along the north-east
coast of England, from Whitby to Berwick-on-Tweed. He discusses the bravery of the
lifeboat crews that have risked their lives to rescue the survivors, and assesses the
potential of the wrecks as dive-sites.
This thoroughly updated edition, considered the 'bible' in this field since 1969, offers indepth coverage of the physiological basis of safe diving and the pathogenesis of diving
illnesses; the clinical diagnosis and management of diving disorders; and current
equipment design and its practical clinical applications. Also covered is a current
understanding of central nervous system pathology, contemporary decompression
theories, and state-of-the-art treatment protocols for decompression, drowning and
hypothermia.
Het zoontje van Kino, een arme parelvisser in Mexico, wordt gebeten door een
schorpioen. Hij en zijn vrouw Juana hebben geen geld voor de dokter, maar Kino duikt
een parel op, zo groot dat deze vondst hun leven voorgoed zal veranderen. Al snel
wordt in het dorp en daarbuiten bekend dat ze plotseling rijk zijn. Het gezin strijdt tegen
vooroordelen, jaloezie, dieven en bedrog. Ze beginnen te vermoeden dat de parel hun
geen geluk zal brengen. Als Juana op een avond besluit de parel terug in zee te
gooien, loopt alles uit de hand. Hun leven verandert inderdaad, maar heel anders dan
ze hadden gehoopt...
'Wat een sensationele verbeeldingskracht.' - Sunday Times Na de dood van zijn vrouw, is
Bond volledig ingestort. Eens was hij de meest gewaardeerde spion van de Britse geheime
dienst, nu is hij een gevaar voor zichzelf en de mensen met wie hij werkt. Toch besluit M hem
een laatste kans te geven en hij stuurt 007 op een missie naar Japan om zichzelf te
rehabiliteren. Maar dat blijkt een vrijwel onmogelijke missie te zijn. In het 'Kasteel des doods'
komt Bond tegenover een oude vijand te staan en alles wijst erop dat dit wel eens zijn laatste
opdracht zou kunnen worden. Bond moet vechten voor zijn leven met alle middelen die hij
heeft. Maar zoals de haiku zegt: je leeft maar tweemaal, wanneer je geboren wordt en nog
eens wanneer je in het aangezicht staat van de dood. Ian Fleming werd geboren op 28 mei
1908 in Londen. Hij bezocht Eton College en na een korte periode op de beroemde Royal
Military Academy van Sandhurst trad hij in dienst van het persbureau Reuters. Tijdens de
Tweede Wereldoorlog werkte Fleming voor de marine-inlichtingendienst, waar hij van dichtbij
kennismaakte met de spionagewereld die hij in zijn James Bond-boeken zou vereeuwigen.
You Only Live Twice, het twaalfde boek in de reeks, verscheen oorspronkelijk in 1964. Ian
Fleming overleed nog datzelfde jaar. .
Teaching how to deal with diving emergencies, this is the British Sub-Aqua Club's standard
textbook for divers of all standards. It begins with dive planning and accident prevention, and
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goes on to explain first aid and the treatment of injuries from burns and broken bones to
hypothermia, decompression sickness and shock. A separate section on marine life describes
treatment for bites and stings. Major rescue techniques are explained in detail, from towing an
unconscious diver in the water to assisted ascents, and from rescuing an injured diver from the
depths to landing him on boat or beach. The book also covers rescue management, including
the use of rescue equipment and after-care.
Angeliques Vloek, een amulet van onschatbare waarde, ligt al eeuwenlang verborgen op de
bodem van de zee. Wie hem vindt wacht roem, rijkdom en... de vloek die erop rust. Matthew
Lassiter heeft een zeer persoonlijke reden om op de amulet te jagen: zijn vader werd er jaren
geleden om vermoord. Hij heeft gezworen dat hij het ding zal vinden en zijn vaders dood zal
wreken. Tate Beaumont wil Angeliques Vloek vinden vanwege de historische waarde - als
maritiem archeoloog is ze gefascineerd door zowel de amulet als de legende. De twee gaan
ietwat onwillig een samenwerking aan, die tot hun verrassing zeer vruchtbaar blijkt te zijn: ze
vormen een goed team. Tot Matthews oude vijand opduikt, en de expeditie lijkt uit te lopen op
een ramp... Nora Roberts heeft meer dan 200 romans op haar naam staan, en wereldwijd zijn
meer dan 400 miljoen exemplaren van haar boeken verkocht. Indrukwekkende getallen waar
haar fans niet van opkijken, want Nora is een auteur van onvergelijkbare grootheid. Wie aan
haar boeken verslingerd is, wil maar één ding: meer.

Politieke en wijsgerige beschouwing over rechtvaardigheid: het hoofdwerk van de
Amerikaanse rechtsfilosoof (1921-2002).
?In de geschiedschrijving van Amsterdam is tot nu toe weinig geschreven over
de periode waarin de stad en haar bestuurders zich intensief met slavernij en
slavenhandel hebben beziggehouden. Vanaf de oprichting van de West-Indische
Compagnie in 1621 en de Sociëteit van Suriname in 1683 waren Amsterdamse
bestuurders echter nauw betrokken bij de transatlantische slavenhandel. Zij
waren weliswaar bestuurders op afstand maar profiteerden toch op verschillende
manieren van deze handel in mensen. Ze werden ook nauwkeurig op de hoogte
gehouden van het vervoer van de gevangen genomen Afrikanen naar de
plantages in Amerika. Zij wisten welke mensonterende omstandigheden er in de
koloniën heerste en de meedogenloze manier waarop de slaven werden
onderdrukt en mishandeld. Aangetoond wordt dat er, anders dan vaak wordt
verondersteld, al in de zeventiende eeuw zowel vrije zwarten uit West-Afrika
alsook slaven uit die gebieden in Amsterdam verbleven. In Geschiedenis van de
Amsterdamse slavenhandel wordt ook ingegaan op het feit, dat de slavernij van
West-Afrikanen in Europa, vanaf de eerste helft van de vijftiende eeuw in
Portugal begon. Een belangrijk gegeven in de transatlantische slavenhandel was
ook, dat de slaven altijd zwarte mensen uit West-Afrika waren. Men probeerde
vaak door middel van Bijbelse en andere argumenten de slavernij van zwarte
mensen te rechtvaardigen.
Een misdaadorganisatie kaapt een vliegtuig met twee kernbommen aan boord.
Als er niet aan hun eis, een losprijs van meer dan een miljard pond zal worden
voldaan, dan zullen de bommen boven Amerikaans grondgebied tot ontploffing
worden gebracht. De Britse geheime dienst draagt 007 op deze uiterst delicate
zaak op te lossen. James Bond reist af naar de Bahama's, waar hij algauw
kennismaakt met Domino. Deze mooie Italiaanse moet hem leiden naar de
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mysterieuze figuur Emilio Largo... 'Het goede leven, seks en harde actie... een
perfecte prestatie, een ingenieuze plot en heel veel spanning.' - The Times
Literary Supplement
Dodelijk tij Een extreem dodelijk gif wordt met opzet over de kust van Alaska verspreid.
Iedereen die hiermee in aanraking komt, gaat dood. Aan Dirk Pitt en zijn NUMA team
de taak om de herkomst van dit gif te achterhalen en deze zoektocht leidt naar een
gezonken, niet te identificeren schip.
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