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Dipanegara, de historische vrijheidsheld van het Indonesische volk, is wel een Javaanse Hamlet genoemd, omdat hij,
gelijk de Prins van Elsinör, lang met zichzelf streed voor hij tot het besluit kwam dat zijn geweten van hem eiste. Hij was
een meditatieve, introverte, van geweld afkerige natuur, die zich zijn grote taak tenslotte door omstandigheden van
buitenaf liet opdringen en zich in zijn bijna vijfjarige strijd tegen de Nederlandse overheersers van zijn land liet leiden en
voorwaarts drijven door fanatieke geloofsijveraars als Kjahi, Madja en doortastende legeraanvoerders als Prawiradirdja,
vermaard geworden onder de naam Sentot. De oorlog, die van juli 1825 tot maart 1830 duurde, heeft het volk van Java
onbeschrijflijke ellende gebracht en ook Nederland stromen bloed gekost. Daarover gaat dit boek. Wij slaan ons om ons
koloniaal verleden niet meer zo fier op de vaderlandse borst als onze vaderen dat nog tot voor kort deden. Wat na
anderhalve eeuw van de 'Dipanegara-oorlog' overblijft is de wrange herinnering aan een bloedige episode uit dat
koloniale verleden. Van Nederlandse zijde is een hoge prijs betaald voor opvattingen die later hartstochtelijk verguisd
zouden worden. Om plaats te maken voor nieuwe opvattingen die misschien ook weer eens veroordeeld zullen worden,
als het vuur gedoofd en tot as vergrijsd is.
The Rolls-Royce Merlin liquid-cooled V-12 piston aero engine is considered an icon of British engineering with a
worldwide recognition. It was one of the most successful aircraft engines of the Second World War period and its
incremental development ran hand in hand with that of the legendary Supermarine Spitfire to which it was fitted from the
very beginning. From its genesis in the 740hp PV-12 engine that was first flown in 1935, the Merlin went through rapid
development during the war years until in its ultimate version, the Merlin 130 series designed specifically for the de
Havilland Hornet, it produced over 2,600hp. Merlin engines powered many more of the best-known Allied combat aircraft
of the war including the Hawker Hurricane, Boulton Paul Defiant, P-51 Mustang, Avro Lancaster, Handley Page Halifax,
and the de Havilland Mosquito. Many variants of Merlin were built by Rolls-Royce at their factories in Derby, Crewe and
Glasgow, as well as by Ford of Britain at their Trafford Park factory near Manchester. The Packard V-1650 was a licensebuilt version of the Merlin made in the United States. When Merlin production finally ceased in 1950, almost 150,000
engines had been delivered.
Overzicht van de oorsprong en ontwikkeling van de menselijke taal.
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Innumerable books have been published on the two most famous fighter aircraft of all time, the Supermarine Spitfire and
the Messerschmitt Bf109. But books setting out to tell the story of both aircraft are very much rarer - probably fewer than
the fingers of one hand. Yet their joint story is one which bears retelling since both were essential to the air campaigns of
World War Two. Incredibly, the men who designed them lacked any experience of designing a modern fighter. R J
Mitchell had begun his career working on industrial steam locomotives, Willy Messerschmitt had cut his aeronautical
teeth on light and fragile gliders and sporting planes. Yet both men not only managed to devise aircraft which could hold
their own in a world where other designs went from state-of-the-art to obsolete in a staggeringly short time, but their
fighters remained competitive over six years of front-line combat. Despite the different ways their creators approached
their daunting tasks and the obstacles each faced in acceptance by the services for which they were designed, they
proved to be so closely matched that neither side gained a decisive advantage in a titanic struggle. Had either of them
not matched up to its opponent so well, then the air war would have been a one-sided catastrophe ending in a quick
defeat for the Allies or the Axis powers, and the course of twentieth century history would have been changed beyond
recognition.
Te midden van de onrust tijdens de burgeroorlog in Sierra leone is er nauwelijks aandacht voor de brute moorden op vijf
vrouwen. En niemand stelt vragen bij de'bekentenissen'die uit drie kindsoldaten werden geslagen. Behalve Reuterscorrespondente Connie Burns. Na getuige te zijn geweest van een barbaarse aanval op een prostituee, gelooft Connie
dat een buitenlander hiervoor verantwoordelijk is. Ze heeft hem al eerder gezien en vermoedt dat hij de chaos van de
oorlog gebruikt om zijn sadistische fantasieën ten aanzien van vrouwen te botvieren. Maar niemand wil naar haar
luisteren. Twee jaar later, in Irak, heeft een nieuwe poging van Connie om de wandaden van de sadistische moordenaar
aan het licht te brengen verwoestende gevolgen. Doodsbang duikt zij onder in Engeland en onderneemt een derde
poging om hem te ontmaskeren, ook al weet ze dat hij naar haar op zoek zal gaan.
Op 23 december 1787 vaart het schip Bounty uit, met William Bligh als gezagvoerder. Op 28 april 1789 breekt er muiterij uit en
wordt Bligh met een aantal lotgenoten op een open boot gezet. De lotgevallen van Bligh en van de muiters laten zich als een
roman lezen.
Vol. 7, no.7, July 1924, contains papers prepared by Canadian engineers for the first World power conference, July, 1924.
This reference features the best models from the greatest manufacturing companies of the world, both past and present.
Alphabetized entries include a short history of each manufacturer. Specific models of 600-plus cars are examined in detail and
illustrated by color and bandw photos highlighting their unique qualities. The story of each classic car is complemented by
performance tables that include information such as maximum speed and power, engine type, and details of transmission, chassis,
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suspension and brakes. Oversize: 9.5x12". Annotation copyrighted by Book News, Inc., Portland, OR
Selectie uit Hitlers aantekeningen en brieven, door de Duitse historicus van een toelichting voorzien.
Hulpofficier van justitie Nina Frost behandelt het soort misdaden dat families verscheurt. Ze leert dat medeleven tonen en keihard
strijden voor rechtvaardigheid de enige manier is om dit mijnenveld over te steken. Maar als Nina ontdekt dat haar vijfjarige
zoontje Nathaniel seksueel is misbruikt, worden in één klap al haar absolute waarheden weggevaagd. Ze besluit het recht in eigen
hand te nemen - ongeacht de consequenties...
Rolls-Royce Merlin Manual - 1933-50 (all engine models)An insight into the design, construction, operation and maintenance of
the legendary World War 2 aero engineHaynes Publishing UK
'Bevat scènes die wat spanning betreft door geen enkele hedendaagse schrijver in dit genre zijn geëvenaard.' - The Times Literary
Supplement Mr. Big, leider van de sinistere Black Widow voodoo-cultus op Jamaïca, heeft de hand weten te leggen op het goud
van de Bloody Morgan, de grootste verloren gewaande schat uit de geschiedenis. Met deze onuitputtelijke goudvoorraad financiert
hij een vijandig spionagesysteem in de Verenigde Staten. In opdracht van de gecombineerde geheime diensten van de VS en
Engeland begeeft James Bond zich in het diepste geheim naar Amerika. Maar direct al heeft Mr. Big een verrassing voor hem
klaar in de vorm van een bompakket, dat een niet mis te verstane waarschuwing inhoudt... Ian Fleming werd geboren op 28 mei
1908 in Londen. Hij bezocht Eton College en na een korte periode aan 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. In 1953 verscheen het
eerste boek, Casino Royale, gevolgd in 1954 door Live and Let Die. Ian Fleming overleed in 1964. .
"The frenzy of technological invention and improvement that accompanied each large-scale conflict during the twentieth century
has been one of the most important factors in driving the spectacular scientific advances made during the last hundred years. The
half-way point of the century saw the horrors of the first truly global battle--World War II. At that time the piston aero engine was at
its zenith and the world's airforces were almost entirely propeller driven. It is a period that provides the most interesting study of
these engines and the aircraft they powered because the rapid change to turbojets that occurred in the post-war era saw the
demise of the piston engine on almost all types of military aircraft and large airliners. This book looks at the design and
development of the most famous engines used by the combatants during this great air war. Each type is studied and evaluated in
historical perspective and many famous aircraft are illustrated to demonstrate installation and differing usage. One Merlin makes a
Spitfire, two a Mosquito, and four a Lancaster. Engines made in America, Russia, and Germany could boast the same versatility
and are described here in detail." --Book jacket.
How to fly the legendary fighter plane in combat using the manuals and instructions supplied by the RAF during the Second World
War.
'Fleming is weergaloos. Hij is niet af te stoppen.' - New Statesman Wie is Hugo Drax en waarom speelt hij, terwijl hij schatrijk is,
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vals bij het kaarten? De Britse geheime dienst stuurt James Bond erop uit om deze en andere vragen omtrent de
ondoorgrondelijke man te beantwoorden. Met hulp van Gala, Drax' sensuele secretaresse, komt 007 al snel achter het geheim van
de geniale, verdorven multimiljonair. Drax bereidt de lancering van de Moonraker voor, het grootste, dodelijkste wapen ter wereld.
En Engeland zal daar zeker niet beter van worden... 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. In 1953 verscheen het eerste boek, Casino Royale, in
1955 was Moonraker het derde boek in de reeks. Ian Fleming overleed in 1964. .
Volgens een oude auteursrechtelijke wijsheid beschermt het auteursrecht slechts de vorm, niet de feitelijke inhoud van een werk. De praktijk
bewijst echter, dat het auteursrecht bij de bescherming van feitelijke gegevens en gegevensverzamelingen een belangrijke rol kan spelen.
Rechters in Nederland, Duitsland en de Verenigde Staten verlenen regelmatig bescherming aan catalogi, telefoongidsen, omroepprogrammagegevens, koerslijsten, bibliografische registers, biografische informatie, nieuwsberichten, wetenschappelijke onderzoeksresultaten,
almanakken en – niet te vergeten- feestwijzers en predikbeurtenlijsten. In Auteursrecht op informatie, het proefschrift van P.B. Hugenholtz,
wordt onderzocht in hoeverre de auteursrechtelijke theorie met de praktijk verzoend kan worden. Het boek bevat vier hoofdstukken. Het
eerste handelt over het begrip informatie, een term waarover veel misverstand bestaat. Uitgaande van de informatietheorie worden de
verschillende betekenissen van informatie en het daaraan nauw verwante begrip gegevens op een rijtje gezet. Het tweede hoofdstuk bestaat
uit een analyse van het auteursrechtelijke werkbegrip, mede aan de hand van de bescherming van triviale werken ( ‘kleine Munze’).
Toepassing van de informatietheorie op het object van het auteursrecht (het werk) leidt tot verrassende resultaten. Het derde hoofdstuk
behandelt rechtspraak over de bescherming van feitelijke gegevens en gegevensverzamelingen in Nederland, Duitsland, en de Verenigde
Staten. Het boek wordt afgesloten met een uitvoerige beschouwing over de relatie tussen het auteursrecht en de informatievrijheid.
Auteursrecht op informatie werd voor het eerst gepubliceerd in 1989, zeven jaar voor de aanvaarding van de Europese Databankrichtlijn en
tien jaar voordat in Nederland het ‘databankenrecht’ in werking trad. Het boek bewijst dat databanken en andere gegevensverzamelingen
ook zonder de kunstgreep van een sui generis recht juridische bescherming kunnen vinden. Nu het databankenrecht weer ter discussie staat,
heeft het boek een nieuwe actualiteit gekregen. Het Amsterdam Academic Archive is een initiatief van Amsterdam University Press. In de
serie verschijnen (populair-)wetenschappelijke publicaties die niet meer leverbaar zijn, maar waarnaar nog wel vraag is in binnen- en
buitenland.
Een man gooit vanaf een brug een baksteen op een passerende auto. Met fatale gevolgen. De bestuurster van de auto erachter ontsnapt
ternauwernood aan de dood. Maar niet voor lang... Ze wordt vlakbij huis dood aangetroffen, vermoord met een baksteen. Inspecteur Wexford
wordt door deze moorden geconfronteerd met zijn eigen angsten. Hoe zou hij reageren als een van zijn dochters vermoord zou worden?
Door de moordzaken verslechterd zijn huwelijk en wanneer hij ook nog een journalist achter zich aan krijgt, heeft hij het helemaal gehad...
De vroege jaren zestig. De ruimtevaartwedloop zorgt voor veel opwinding en optimisme, maar de dreiging van de Koude Oorlog is permanent
voelbaar. Het gezin McCarthy heeft zich net gevestigd op een rustige luchtmachtbasis in Ontario. De achtjarige Madeleine weet niet dat haar
vader Jack algauw verstrikt raakt in een web van geheimen. Zijzelf durft niet te praten over wat er in het nablijfklasje gebeurt. Wanneer een
Page 4/5

Read PDF Rolls Royce Merlin Manual 1933 50 All Engine Models An Insight Into The Design Construction
Operation And Maintenance Of The Legendary World War 2 Aero Engine Owners Workshop Manual
schoolvriendinnetje van Madeleine dood in de bossen wordt gevonden, raakt het leven van de McCarthy's voorgoed ontwricht en leert
Madeleine de dubbelzinnigheid van de menselijke moraal kennen - een les die ze pas begint te begrijpen wanneer ze twintig jaar later haar
zoektocht naar de waarheid, en de moordenaar voortzet. De kraaien zullen het zeggen is een aangrijpende pageturner over de gevolgen die
geheimen hebben voor het eigen leven en dat van een ander.
Lottie Carlyle is eigenlijk niet op zoek naar liefde als ze haar nieuwe baas, Tyler Klein, ontmoet. Maar ze zijn voor elkaar gemaakt en al snel
valt ze voor hem - en hij voor haar. Helaas denken Lottie's kinderen daar heel anders over. Ze kunnen Tyler niet uitstaan! Als de charmante
Seb verschijnt, die wel in de smaak valt bij de kinderen, heeft Lottie een probleem...
Passie wordt een handelswaar Juni 1904. Hanna Lundmark staat aan de reling van het stoomschip Lovisa en kijkt toe hoe de overleden
stuurman – haar echtgenoot – zijn zeemansgraf tegemoet gaat. Op dat moment herinnert ze zich haar vaders laatste woorden: Jij, mijn
dochter, bent een engel, een armoedige engel, maar evengoed een engel. Nog geen jaar later is ze eigenaar van het grootste bordeel in
Lourenço Marques, Mozambique. Het jonge, afhankelijke meisje is veranderd in een vrouw met macht. Henning Mankell (1948) schreef
behalve vele thrillers ook literaire romans en kinderboeken. Zijn boeken worden wereldwijd verslonden: in meer dan veertig landen zijn er
ruim veertig miljoen exemplaren van verkocht.

Geschiedenis van de Nederlanders in Indonesië, met nadruk op de turbulente periode 1942-1950 en het lot van de IndoEuropeanen.
Maak kennis met James Bond: charmant, beschaafd, aantrekkelijk, kil, meedogenloos en dodelijk. Aan het begin van zijn carrière
krijgt geheim agent 007 de opdracht een levensgevaarlijke, hoog spel spelende Russische spion, bijgenaamd Le Chiffre,
onschadelijk te maken. De wijze waarop dit moet gebeuren is door hem aan de baccarattafel te ruïneren en zo zijn Sovjetbazen te
dwingen hem 'met pensioen te sturen'. Algauw is Le Chiffre aan de verliezende hand, maar sommige mensen weigeren volgens
de regels te spelen. Bonds aandacht voor een mooie spionne leidt tot een ramp en een onverwachte redder. 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 marineinlichtingendienst, waar hij van dichtbij kennismaakte met de spionagewereld die hij in zijn James Bond-boeken zou vereeuwigen.
In 1953 verscheen het eerste James Bond-boek, Casino Royale. In 1964 overleed de geestelijk vader van de beroemdste spion
aller tijden. Zijn veertiende en laatste James Bond-boek, Octopussy & The Living Daylights, verscheen postuum in 1966.
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