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Updated to reflect methods used according to current requirements and regulations. The first 11 chapters discuss the work itself
and the basic ways to do it, the machines and operation techniques, the problems that arise, the application of different types of
equipment, and costs and management. The next 10 chapters focus on the machines themselves and operating techniques. From
site preparation to blasting and tunneling, pneumatic drills to the largest power shovels, it covers every step of every kind of
excavating project and all the practical aspects of using the machines and vehicles involved. The 5th edition is being directed to
include the latest in equipment and operating techniques and safety methods.
Het leven van een jonge boer in een arm Spaans dorp die in zijn strijd voor het recht het onderspit delft tegen het geweld van de
fascisten.
Relaas over de Spaanse Burgeroorlog waarin de schrijver meevocht aan de zijde van de Republikeinen.
Een gewoonte voltrekt zich in onze hersenen in niet meer dan drie stappen: de aansporing (ik heb een vieze smaak in mijn mond)
gevolgd door de routinehandeling (ik neem een kauwgommetje) resulterend in de beloning (dat is lekker fris!). Je bewust worden
van dit proces is een sleutel tot succes op vele gebieden: het kan de productiviteit op je werk verhogen en je creativiteit vergroten.
An introduction to three of the growing number of sophisticated extensions that add power to the core GIS software.
Inleidend studieboek op hbo/wo-niveau.
This book discusses the principles of learning theory and instructional design, and provides the reader with the theoretical
framework needed for design decision-making. It is helpful for the academic librarian who has responsibility for teaching students
library skills.
Working with the Phonetics of English and Dutch is a workbook intended to be used in conjunction with The Phonetics of English and Dutch
(Brill, 1996). (An accompanying cassette is available on request from the authors at a nominal charge). The workbook contains twenty-four
English and Dutch passages in phonemic transcription. Keys are provided for fifteen dictated passages (recorded on the cassette). An
additional fifty passages, printed in conventional orthography, are included (for which transcription keys are obtainable for recognised
teachers on request). The book also includes fifteen allophonic descriptions of English words and phrases. These provide a useful exercise
for students learning articulatory phonetics in relation to English. Transcripts are provided for twelve representative varieties of British and
Irish English (which have been recorded on the accompanying cassette). The accents illustrated are: London (Cockney), Bristol, Birmingham,
Manchester, Liverpool, Newcastle, Glasgow, Belfast, Dublin, West Glamorgan, Southampton, Cardiff and Hartlepool. All the informants are
authentic speakers of the variety concerned and the samples are overwhelmingly of genuine conversational language. This set of recordings
is one of the best sources presently available for samples of accents of British English. Notes are supplied to accompany the section of the
cassette recording which demonstrates the vowels and consonants of the International Phonetic Association's alphabet. A section is included
with over 350 questions on phonetics, covering the material dealt with in the textbook The Phonetics of English and Dutch. These will be
excellent as a means of testing knowledge, and also for exam preparation.
De bekende klassieker van Allan Folsom: het perfecte cadeau voor de lezers van Ik ben pelgrim Harry Addison is showbizz-advocaat en
werkt in Hollywood. Hij leidt een prettig leven van hard werken, veel geld verdienen en af en toe een relatie met een mooie vrouw. Tot hij uit
Rome een paniekerig telefoontje krijgt van zijn broer Danny. Een week later is Harry Addison de meest gezochte man van Italië en belandt hij
berooid, gewond en vervuild in de riolen van Rome. De balans van de afgelopen week: zijn broer Danny is vermoord, en Harry zelf wordt
verdacht van betrokkenheid bij de aanslag op kardinaal-vicaris Parma, een van de vertrouwensmannen van de paus. Een enorme
politiemacht is naar hem op zoek en posters met zijn portret hangen door heel Italië. Wanneer hij ook nog verdacht blijkt te worden van de
moord op een politieman, is hem een ding overduidelijk: hij is zijn leven niet zeker. Harry Addison ziet maar een uitweg: uit handen blijven
van de politie en proberen zelf achter de raadsels rond de moordaanslagen te komen. De pers over de boeken van Allan Folsom ‘Een zeer
geslaagde thriller.’ De Telegraaf ‘IJzingwekkend finale... Thrillers van dit kaliber kom je niet iedere dag, zelfs niet ieder jaar tegen.’ de
Volkskrant ‘Beter dan John Grisham, zeker zo goed als Frederick Forsyth.’ GPD
Een Javaanse jongeman raakt begin 20e eeuw verbitterd over de houding van de Nederlanders tegenover zijn volk.
Overzicht van de oorsprong en ontwikkeling van de menselijke taal.
Het moment waarop een meisje voor het eerst durft op te komen voor zichzelf. Het boek dat iemands leven compleet verandert. Het
schijnbaar onschuldige zoenspel dat dramatische gevolgen krijgt. In zestien verhalen over liefde, verraad en wraak beschrijft Aidan
Chambers gebeurtenissen die je leven voorgoed veranderen. Verrassende verhalen die nog lang blijven nazinderen.
1491 verandert voorgoed ons beeld van de geschiedenis van de amerika's In 1491 woonden er misschien wel meer mensen in Amerika dan
in Europa. Grote steden als Tenochtitlán hadden stromend water en bezaten prachtige botanische tuinen. In Mexico verbouwden precolum
biaanse Indianen maïs volgens zeer geavanceerde teelttechnieken. De Inca's hadden het grootste rijk in de toenmalige wereld opgebouwd,
groter dan de Ming-dynastie of het Ottomaanse Rijk. Totdat de Europeanen met hun geweld en ziektes hier een einde aan maakten. 1491
maakt voor eens en voor altijd duidelijk dat de geschiedenis van Amerika zeker niet begint met Columbus, die in 1492 op een van de
Bahama's voet aan wal zette Charles C. Mann schreef een heldere en levendige synthese van wat door historici, geografen en archeologen
de afgelopen dertig jaar is ontdekt over de prestaties en het lot van de oorspronkelijke inwoners van Amerika. Mann ontkracht op
overtuigende wijze talloze mythen en neemt de lezer mee naar de intrigerende, hoogontwikkelde wereld van onder meer de Inca's, Azteken
en Maya's. 'Mann maakt korte metten met het inheemse Amerika van de schoolboekjes: passief, primitief en in de confrontatie met Europa
gedoemd te verdwijnen.' NRC Handelsblad 'Mann heeft een mooi en aanstekelijk boek geschreven.' Trouw '[...] een zeer nauwgezette,
weloverwogen zoektocht naar het antwoord op de vraag: Hoe zag de Nieuwe Wereld er ten tijde van Columbus uit.' Natuur, Wetenschap &
Techniek 'Krachtig, uitdagend en belangrijk [...] 1491 dwingt ons na te denken over de wijze waarop de geschiedenis van Amerika wordt
onderwezen.' The Washington Post 'Voor iedereen die denkt dat het één grote wildernis was, zal dit boek een fascinerende verrassing zijn.'
The Times Tijdens een bezoek aan Yucatán, overdonderd en betoverd door de Maya-ruïnes, werd het Charles Mann in alle omvang duidelijk
dat Columbus in 1492 een hemisfeer met mensen en culturen betrad die in alles verschilde van de ons toen bekende werelddelen Europa en
Azië.Mann schrijft voor Science en The Atlantic Monthly.
Basic Korean: A Grammar and Workbook comprises an accessible reference grammar and related exercises in a single volume. This book
presents twenty-five individual grammar points, covering the core material which students would expect to encounter in their first year of
learning Korean. Grammar points are followed by examples and exercises which allow students to reinforce and consolidate their learning.
Basic Korean is suitable for both class use as well as independent study. Key features include: a clear, accessible format many useful
language examples all Korean entries presented in Hangul with English translations jargon-free explanations of grammar abundant exercises
with a full answer key a subject index. Clearly presented and user-friendly, Basic Korean provides readers with the essential tools to express
themselves in a wide variety of situations, making it an ideal grammar reference and practice resource for both beginners and students with
some knowledge of the language.

Jane Eyre is het levensverhaal van een moedige jonge vrouw. Als ouderloze baby belandt ze bij haar tante, die haar haat en op
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tienjarige leeftijd naar een weeshuis stuurt. Op haar achttiende vindt ze een betrekking als gouvernante op het landgoed
Thornfield. Daar ontluikt een grote liefde tussen haar en haar grillige werkgever, Edward Rochester. Hun idylle wordt
gedwarsboomd door de onthulling van Rochesters duistere geheim. Jane vlucht, verscheurd tussen haar gevoel en haar
geweten... `De schrijfster houdt ons bij de hand, drijft ons voort over haar weg, dwingt ons te zien wat zij ziet, laat ons geen
moment alleen en staat ons geen moment toe haar te vergeten. Aan het eind zijn we tot op het bot doordrongen van het genie, de
heftigheid, de verontwaardiging van Charlotte Brontë. Virginia Woolf
De dieren op een boerderij komen in opstand tegen hun meester de mens en nemen zelf de macht in handen. De varkens, die
lang tevoren in het geheim hebben leren lezen en schrijven, werpen zich op als de natuurlijke leiders van de revolutie. Zij staan
immers op een hoger intellectueel peil dan de andere dieren. Ze breiden hun voorrechten steeds verder uit en vormen een nieuwe
elite, even oppermachtig als de oude heersers. De catastrofale ineenstorting van deze gemeenschap kan ten slotte niet uitblijven.
Animal Farm, geschreven in 1943, is een klassiek geworden satire op een totalitaire staat en samenleving, die vandaag de dag
nog niets aan zeggingskracht heeft verloren.
Na een schipbreuk spoelt de lading van een vrachtschip aan op een onbewoond eiland. Uit een van de kapotte kisten komt Roz
tevoorschijn, een robot. Ze snapt niet wat er gebeurd is en wat ze nu moet doen. Kan een robot wel overleven in de wilde natuur?
De dieren op het eiland zijn bang voor haar of gedragen zich agressief. Pas als Roz zich ontfermt over een jong gansje zonder
ouders, maakt ze vrienden en gaat ze zich thuis voelen op het eiland. Maar dan verschijnen er een aantal robots die Roz met
geweld terug willen halen omdat haar grondstoffen heel kostbaar zijn. Roz en haar nieuwe vrienden gaan het gevecht aan! De
avonturen van Roz en de wilde dieren op het eiland zijn in Amerika zeer succesvol. Mede door de korte hoofdstukken, het
spannende en ontroerende verhaal en de vele illustraties. Het wordt er ‘een moderne klassieker’ genoemd. Het is in meer dan 20
talen vertaald.
Sally-Ann en haar vriendinnen terroriseren op school hun klasgenoten. Samen met haar vriendje Angus en de kinderen uit haar
klas probeert Lucy hen een halt toe te roepen.
Een zoektocht naar de theorie van alles Ruimte en tijd zijn de basiselementen van de kosmos. Maar wat zijn ruimte en tijd
eigenlijk? Is ruimte een reëel bestaand iets? Waarom heeft tijd een richting? Zou het universum zonder ruimte en tijd kunnen
bestaan? En de centrale vraag: hoe zit de kosmos in elkaar? De ontrafeling van de kosmos neemt de lezer mee op reis naar
nieuwe lagen van de werkelijkheid, met briljant gebruik van analogieën én met humor. Van de inzichten van Newton en Einstein
tot de meest recente ideeën op het gebied van de supersnaar- en M-theorie. Na het lezen van dit boek bekijkt u de werkelijkheid
met andere ogen. Brian Greene (1963) studeerde aan Harvard University en Oxford University. Hij geldt als een groot deskundige
op het gebied van de supersnaartheorie en geeft over de hele wereld lezingen. The Times noemt hem ‘De nieuwe Hawking, maar
dan beter’.
Presents a guide to the principles of mindfulness, discussing how meditative techniques and the insights of cognitive therapy can
be used to to deal with difficult emotions and life experiences and alleviate the symptoms of depression.
Bringing together the analytical, aural, and tactile activities that comprise a tonal theory curriculum, The Complete Musician,
Second Edition, relies on a diverse repertoire and innovative exercises to explicitly connect theory (writing and analysis), skills
(singing, playing, and dictation), and music-making outside the theory class. It provides students with a strong foundation in the
principles of writing, analyzing, hearing, singing, and playing tonal harmony and enables them to understand the most important
musical forms. Features of the Second Edition: * Enhanced and supplemented by five music DVDs--two packaged with the text,
two with Student Workbook I, and one with Student Workbook II. These DVDs contain a total of more than sixteen hours of highquality recorded examples--from solo piano to full orchestra--of the examples and exercises in the text and workbooks, performed
by soloists and ensembles from the Eastman School of Music and the Rochester Philharmonic Orchestra. In addition, examples
and exercises are included on the DVDs in downloadable MP3 format. * Significantly revised in order to improve general ordering
between large topics (for example, the pre-dominant function is introduced earlier) and organization within chapters (particularly in
Parts 1-4) * Offers new topics and expansions: a new chapter (16) devoted exclusively to the motive; new sections on analytical
decision-making through Gestalt techniques (Chapters 2 and 7); lead sheet notation (Chapter 6); harmonizing florid melodies
(beginning in Chapter 9); and an expanded section on musical texture and harmonic analysis (Chapter 6) * Introduces numerous
analyses throughout the book, including thirteen Model Analysis sections, that provide extended analyses of canonical pieces *
Includes more than 200 new examples, many from wind and brass literature * Explanations and definitions have been carefully
revised for clarity, with added summary charts and step-by-step procedures * Offers new types of exercises--in both the text and in
the workbooks--including exercises for single-line instrumentalists, listening exercises, and more graduated exercises * Workbook
exercises are now structured in a consistent format of discrete assignments (four to eight assignments per chapter) that usually fit
on one or two sheets of paper for ease in handing in to the instructor. Each assignment contains a variety of exercises, crafted for
students with a wide range of abilities. Supplementary exercises are also included for further practice. * Expanded Instructor's
Manual adds model solutions for more than 200 analysis and part writing exercises; each chapter includes teaching guidelines and
supplementary analytical, dictation, playing, and writing exercises

A full-length workbook intended for developmental as well as first-year students. Can be used with the Wadsworth text(s)
or on its own.
Kurt Vonnegut was in 1945 zelf aanwezig in Dresden toen de geallieerden de stad platbombardeerden. Hij overleefde de
aanval doordat hij met zijn medegevangenen schuilde in de koelkelders van het slachthuis waar hij als krijgsgevangene
tewerkgesteld was. Hij verwerkte deze traumatische ervaring in de aanvankelijk omstreden maar inmiddels klassiek
geworden roman Slachthuis vijf.Billy Pelgrim, de hoofdpersoon, staat los van de tijd. Hij gaat slapen als stokoude
weduwnaar en wordt wakker op de dag van zijn bruiloft. Hij stapt een deur binnen in 1955 en komt in 1941 weer naar
buiten. Hij heeft zijn eigen geboorte en dood vele malen gezien, zegt hij, en bezoekt regelmatig alle gebeurtenissen
daartussenin. Alleen zo, volkomen losgeraakt van de realiteit, slaagt Billy erin om de verschrikkingen van Dresden te
verwerken. Een verbijsterend meesterwerk dat iedereen gelezen moet hebben.
This practical book contains over 100 different speaking exercises, including interviews, guessing games, problem
solving, role play and story telling with accompanying photocopiable worksheets.
De dromerige Binyavanga Wainaina groeit op in de Keniaanse middenklasse, een chaos van luide en kleurrijke geluiden:
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de föhns in zijn moeders schoonheidssalon, fietsbellen, monteurs in Nairobi, de muziek van Michael Jackson en op de
achtergrond altijd het aanstekelijke gelach van zijn broer en zus. Hij hoort erbij, maar zoekt naar zijn eigen identiteit.
Boeken vormen zijn toevluchtsoord. Terwijl Wainaina een intieme inkijk geeft in zijn leven en groeipijnen, verandert de
politieke situatie in zijn land drastisch en daarmee zijn kijk op alles wat hij tot dan toe vanzelfsprekend vond. Wainaina’s
blik is kritisch zonder ooit aan warmte en humor in te boeten. ‘Van een onbekommerde virtuositeit.’ – New York Times
Book Review
Nieuwspraak, Big Brother, het vocabulaire uit 1984 is in onze taal opgenomen en een eigen leven gaan leiden. De roman
van George Orwell uit 1949 over de strijd van Winston Smith, ambtenaar op het ministerie van Waarheid, tegen de alles
doordringende Partij, en zijn gedoemde liefde voor Julia heeft niets van zijn literarie zeggingskracht verloren. In Orwells
steeds weer herdrukte anti-utopie verkeert de wereld in de wurggreep van een systeem dat is gegrondvest op de
verbreiding van angst, haat en wreedheid, en dat iedere vorm van persoonlijke vrijheid en indiviualiteit uitsluit. 1984 is
onverminderd geldig als benauwend nauwkeurig blauwdruk van elk dictatoriaal regime.
The Typography Workbook is the second in Rockport's popular Workbook series--practical and inspirational workbooks
that cover all the fundamental areas of the graphic design business. This book presents an abundance of information on
type--the cornerstone of graphic design--succinctly and to the point, so that designers can get the information they need
quickly and easily. Whereas many other books on type are either very technical or showcase-oriented, this book offers
the reader ideas and inspiration through hundreds of real-life projects with well-crafted type usage that have succeeded.
Hardworking content including choosing fonts, sizes, and colors; incorporating text and illustrations; avoiding common
mistakes in text usage; and teaching rules to live by, and pointing out hints on when to break them are all included.
Amateur and professional designers who want to make words more than words--this is the book for you!
Kidd, een veelzijdige jongeman, houdt van schilderen en karate en heeft belangstelling voor tarot, maar het grote geld
verdient hij met het kraken van computers: hij is een geniale hacker. Wanneer het erg stil wordt rond collega-hacker
Bobby, besluit Kidd -- tegen alle regels in -- een bezoekje aan zijn huis te brengen. Hier treft hij het levenloze lichaam
van Bobby aan en Kidd ontdekt dat de dader het op zijn laptop had voorzien. Samen met LuEllen, zijn partner in crime,
opent hij de jacht op de dief én moordenaar. In een race tegen de klok probeert Kidd de laptop te achterhalen voordat de
moordenaar de informatie die erop staat in de openbaarheid brengt. Want als dat gebeurt kunnen veel politici hun
carrière wel vergeten. Maar ook een groot aantal hackers, waaronder Kidd, loopt een enorm risico...
Een Duitse officier wordt ingekwartierd bij een Fransman en zijn nichtje. De sfeer is ijzig. Geen woord wensen de Fransen met hun
bezetter te wisselen. Maar gaandeweg raken de broer en zijn nicht in de ban van deze rijzige Germaan, die in niets beantwoordt
aan het clichébeeld van de nazi. De stilte der zee kwam in de oorlogsjaren via via bij de ondergrondse Bezige Bij terecht. Tijdens
het productieproces vielen de drukproeven in handen van de Gestapo. Twee drukkers en een typograaf werden gedood. Zo heeft
deze kleine roman niet alleen het verzet tot onderwerp, maar is ook de ontstaansgeschiedenis daar nauw mee verweven. Ter
gelegenheid van 70 jaar bevrijding verschijnt De stilte der zee in een nieuwe uitgave, van een voorwoord voorzien door Bezige Bijdirecteur Henk Pröpper.
Parijs, 1940. De nazi’s arresteren een jonge jazzmuzikant, Hieronymus Falk. Hij is de zoon van een Duitse moeder en een
(afwezige) Afrikaanse vader, opgegroeid in Duitsland, maar heeft geen recht op identiteitspapieren in de jaren dertig omdat hij een
Mischling is, een halfbloed. De musici in zijn band, voornamelijk zwarte, Amerikaanse muzikanten, waren juist het racisme van
hun eigen land ontvlucht om vervolgens te ontdekken dat hun adoptief-stad, Berlijn, zich in die periode tegen hen keert. Met de
vlucht naar Frankrijk verliest de band een paar leden en desintegreert in Parijs nog verder. Verteller Sid Griffiths, de bassist van de
band, is jaloers op Hieronymus zijn enorme talent, en gecombineerd met jaloerse gevoelens over een vrouw, bereiken ze een punt
van destructief wantrouwen. Een buitengewoon boeiende roman over muziek, vriendschap, herinnering en verhalen vertellen.
‘Een ongelofelijk sfeervolle proloog geeft een vliegende start aan een aangrijpend verhaal over waarheid en bedrog. (...) Een
briljante roman met veel vaart.’ – The Times
Inleidend, royaal geïllustreerd overzicht van de westerse filosofie.
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