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Practical Modern SCADA ProtocolsDNP3, 60870.5 and Related SystemsNewnes
Het boek Over groei en vorm is een van de meesterstukken uit de twintigste eeuwse wetenschappelijke literatuur.
In 1966 lanceerde de ouder wordende Mao een ambitieus programma om zijn nalatenschap veilig te stellen. Hij liet de Rode Gardisten los op
zijn vijanden en alles wat herinnerde aan de oude cultuur. Al snel bevochten gewapende rivaliserende partijen elkaar op straat, in naam van
revolutionaire puurheid. De Culturele Revolutie was begonnen. Het leger ging zich ermee bemoeien en het land veranderde in een
politiestaat met bloedige zuiveringsacties die een op de vijftig mensen het leven kostten. Maar ook het leger moest uiteindelijk het onderspit
delve tijdens de Culturele Revolutie. Inwoners van steden en dorpen zagen een kans om onder de planeconomie uit te komen en de vrije
markt weer tot leven te wekken. In het hele land gingen miljoenen en miljoenen dorpsbewoners terug naar de traditionele manier van leven
en werken, er ontstonden zwarte markten, het land werd teruggegeven aan families en er werden illegale fabrieken geopend. Zelfs voordat
Mao overleed in 1976 hadden grote delen van het platteland al afscheid genomen van de planeconomie. Nieuw bewijsmateriaal uit de
archieven maakt duidelijk dat het deze burgers waren die het maoïsme met hun stille revolutie ten grave hebben gedragen. De Culturele
Revolutie, een volksgeschiedenis, 1962-1976, is het derde boek in Dikötters ‘Volks’-trilogie over China in de tijd van Mao. Het eerste boek is
De tragiek van de bevrijding, de geschiedenis van de Chinese Revolutie, 1945-1957, het tweede boek is Mao’s massamoord, De
geschiedenis van China’s grootste drama, 1958-1962. De drie boeken geven elk een nauwkeurig en indringend beeld van een deel van het
Mao-tijdperk en zijn uitstekend los van elkaar te lezen. De boeken zijn in China verboden. Frank Dikötter werd in 1961 in Nederland geboren
en groeide op in Zwitserland. Sinds 2006 is hij hoogleraar Humanistiek aan de Universiteit van Hongkong, voor die tijd was hij hoogleraar
Moderne Chinese geschiedenis aan de Universiteit van Londen. In 2011 won hij de Samuel Johnson Prize for Non-Fiction.
Dertien artikelen over onderwijzers uit de Drentse geschiedenis van de 15e eeuw tot 1944.
Perregrin loopt mank omdat zijn been steeds breekt. Zijn vader roept de hulp in van een blinde, cynische zwerver die bovendien
onberekenbaar lijkt. Verhaal dat zich afspeelt in Centraal-Azië ten tijde van Marco Polo. Vanaf ca. 15 jaar.
Includes all works deriving from DOE, other related government-sponsored information and foreign nonnuclear information.

After 1720 but especially from the 1750s, the trend was reversed.
Cultuurgeschiedenis van Nederland
Dr. Jekyll wil zijn 'goede' persoonlijkheid scheiden van zijn 'slechte'. daarvoor drinkt hij een zelfgemaakt drankje. Kan dit
goed aflopen? Vanaf ca. 15 jaar. In lettertype Dyslexie.
Vols. for 1964- have guides and journal lists.
SCADA systems are at the heart of the modern industrial enterprise. In a market that is crowded with high-level monographs and reference
guides, more practical information for professional engineers is required. This book gives them the knowledge to design their next SCADA
system more effectively.
A workbook designed to help students and professionals in the fields of biology and chemistry optimize their use of the main abstracting and
indexing services in the biological and chemical sciences. Guides readers through searches of printed material and CD-ROM directories.
Distributed by Ashgate. Annotation copyright by Book News, Inc., Portland, OR
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