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Whitaker's Books in Print 1998
3D Graphics File Formats Keith Rule 1996 Cut through the confusion with Graphics File Formats, a
book/CD-ROM package that facilities the process of converting 3D files. It takes programmers on a
guided tour of the basic layout of the most commonly used 3D file formats: VRML, 3D Studio, Wavefront,
trueSpace, AutoCad, and POVRay. The CD-ROM includes over 100 royalty free 3D objects, all the
source code from the book, and an invaluable 3D file format converter.
Natasja's dans Orlando Figes 2019-06-21 Natasja's dans is een groots verhaal over de Russische
cultuur, met aandacht voor literatuur, muziek, beeldende kunst, architectuur en filosofie. Van de pracht
en praal van SintPetersburg in de achttiende eeuw en de grote Russische romans tot de schilderijen van
Repin, de muziek van Stravinsky en de films van Eisenstein. In Natasja's dans onderzoekt Figes het
unieke karakter van de Russische identiteit en cultuur.
Het lied en de waarheid Helga Ruebsamen 2014-02-28 'Het lied en de waarheid', het magnum opus van
Helga Ruebsamen (1934-2016), is een magistrale roman over heimwee, verlies en onschuld en werd
onderscheiden met de F. Bordewijk Prijs 1998.Louise Benda woont tot haar vijfde levensjaar op Java.
Overdag speelt ze buiten, ’s nachts leeft ze in een geheimzinnige wereld waarin werkelijkheid en fantasie
moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn. In 1939 vertrekt de familie Benda naar Europa. Louise wil het
liefst terug naar huis, maar de oorlog breekt uit en ze duikt onder met haar vader. Louise heeft een
gevoelige radar voor de dingen die om haar heen gebeuren en een rijke fantasie. Ondertussen
registreert ze de signalen uit de half verborgen wereld van de volwassenen, die ze in haar naïviteit niet
altijd kan duiden. Later waagt zij zich aan een reconstructie van haar verleden.
Mama Tandoori Ernest van der Kwast 2015-06-27 Zijn vader is er zeker van: het wordt een meisje. De
geboortekaartjes voor Eva van der Kwast liggen al bij de drukker. Als Ernest in 1981 in het hospitaal van
Bombay, India, geboren wordt, is de consternatie dan ook groot. Vanaf dat moment zal de verhouding
met zijn ouders gecompliceerd blijven. In deze roman komt een reeks bonte personages voorbij, van
Bollywood-ster uncle Sharma tot de talentvolle meerkampster tante Jasleen. Maar Van der Kwasts even
tirannieke als liefhebbende moeder vormt de spil waar deze aanstekelijke verhalen om draaien. Een
vrouw met een ijzeren wil, een hilarische doortastendheid, en een diep verdriet om haar gehandicapte
zoon Ashirwad. Mama Tandoori intrigeert, verbaast, ontroert, en tovert van begin tot eind een glimlach op
je gezicht.
The Project Manager's CADD Survival Guide Stephen M. Benz 1997-01-01 This book provides a better
understanding of the fundamental difference between the CADD production environment and traditional
manual drafting methods and examines how CADD offers better efficiency and cost savings. The project
manager is introduced to the use of CADD on design projects and learns basic concepts surrounding the
management and use of the computer and CADD systems at the project level. Also discussed is the way
CADD can affect every component of the project manager's job as multiple tasks need to be performed.
Een tijdelijk ongemak Jhumpa Lahiri 2011-10-09 Na het succes van de verhalenbundel Vreemd land
brengt Meulenhoff het boek uit waarmee Jhumpa Lahiri in 2000 debuteerde. Net als Vreemd land bestaat
Een tijdelijk ongemak uit verhalen over emigranten die voortdurend navigeren tussen hun Indiase
afkomst en de verbijsterende nieuwe wereld waarin ze terechtgekomen zijn. Een gids leidt een

Amerikaans gezin door het India van hun voorouders; een jongetje is gefascineerd door de Indiase vrouw
die s middags op hem past; een jong echtpaar rouwt om hun doodgeboren kindje. Op hun emotionele
reizen over de grenzen van landen en generaties is elk personage op zoek naar liefde. Met Een tijdelijk
ongemak vestigde Jhumpa Lahiri haar naam als een van de meest veelbelovende hedendaagse
schrijvers.
Plant Layout and Flow Improvement Jay Cedarleaf 1994 Plant layout is far more than a mechanical
procedure - it is a golden opportunity to streamline the manufacturing process or warehouse operation,
lower costs, and improve output quality. This information-packed guide takes you step by step from
project inception, through final approval, to the end of moving day. Error avoidance is one of the prime
objectives of this book, and many checklists are provided to highlight the danger zones. Whether you're
planning a move or upgrading an on-line operation, this is the place to begin. A diskette, available
separately, is a real time-saver for the computer user. The book opens by introducing the Flexible
Division, a fictitious company whose industrial engineer performs every step of a layout project right
along with you. Without leaving your chair, you will become an expert in process flow improvement,
practical Just-in-Time methods, and analyzing your labor needs. By using the author's unique methods,
you'll be able to use CAD techniques to construct three-dimensional equipment blocks and plot threedimensional plant layouts; create revealing flowcharts that lay the groundwork for improving your
production system; employ new spreadsheet models that predict labor and equipment needs, flag
bottlenecks, and expose wasted flow time; and construct labor analysis pie charts, simple relationship
diagrams, utility overlays, and much more! From equipment lists to floor space calculations - from
qualifying vendors to working with general contractors - from project scheduling to the details of moving
day - this essential resource helps you anticipate and solve all common and uncommon plant layout
problems. You'll even find the Flexible Division plant layouts drawn to scale. Use this wealth of job-tested
information to tackle your next layout project with the expertise of a specialist!
Axel Vervoordt Armelle Baron 2007
AutoCAD 14 Instant Reference George Omura 1997 AutoCAD 14 Instant Reference is the perfect
companion to Mastering AutoCAD 14. Small enough to carry anywhere but really big on content, this
guide puts information you need at your fingertips in an easy-to-use glossary format. You'll find that it's
an indispensable resource, no matter how you use AutoCAD or how well you know it. No theory, just
straightforward instructions. The essential AutoCAD 14 information you need to know to get your work
done is condensed into this pocket-size guide. When you're stuck or need to make quick use of an
unfamiliar command, this is the book that will get you on track right away. Complete coverage of new
features. Features new to AutoCAD 14 are addressed early on so you can be on the lookout for ways to
make the best possible use of the latest release.
Dochter van Frankrijk Carol Drinkwater 2018-04-24 2015. Sinds haar dochter vier jaar geleden is
weggelopen, leeft fotografe Kurtiz Ross in een zelfgekozen isolement, met als enige gezelschap haar
camera. Ze geeft zichzelf de schuld van Lizzies verdwijning, en heeft de hoop opgegeven. Totdat er een
bericht komt: Lizzie is in Parijs. 1947. De Engelse Charlie leidt na de oorlog in Parijs een eenzaam
bestaan. Terugkeren is geen optie, hij is bang om opgepakt te worden als deserteur. Dan ontmoet hij de
jonge Marguerite, zij is vastbesloten om het te gaan maken als actrice. Samen vertrekt het stel naar ZuidFrankrijk, waar Marguerite hoopt op een auditie in Cannes. 2015. Tot haar verbijstering belandt Kurtiz in
Parijs in een ongekende situatie van chaos en paniek. Te midden van alle chaos biedt een onbekende
dame Kurtiz hulp. Geen van beiden kan voorspellen wat de nacht hun zal brengen. Maar de vriendschap
van de oude vrouw, en haar verhaal over haar liefde en verlies in de naoorlogse Provence, zorgen voor
een sprankje hoop – en voor een onverwachte band, een nieuw begin...
De woede van Abraham Conny Braam 2009-10-31 In 1864 moet pachtboer Nicolas Abraham aanzien
hoe dwars door zijn geliefde Breesaap, een Noord-Hollands duingebied, het Noordzeekanaal gegraven
wordt. Uit heel Nederland trekken duizenden doodarme polderwerkers naar de duinen bij Velsen. Het
helse graafwerk en de keiharde belangen van de Amsterdamse Kanaalmaatschappij roepen de razernij
op van het werkvolk, dat in mensonterende omstandigheden moet werken. Voor Nicolas en Julia
Abraham en hun dochter Lena leidt de graverij tot een dramatische verandering in hun bestaan. De
woede van Abraham, het eerste deel van Conny Braams trilogie over de familie Abraham, is een
meeslepende roman over liefde, uitbuiting en verzet tegen de achtergrond van een vergeten episode in
de vaderlandse geschiedenis.'
Adobe Illustrator CS6 Mediaplus (Nijmegen) 2012
Using Visual Basic with AutoCAD Andrew G. Roe 2001 Accompanying CD-ROM ... "includes files unde

in the exercises of this book ... other examples and programs ... [and] link[s] to AutoCAD on the Internet"
... p. xxv.
Noordwaarts Naomi Rebekka Boekwijt 2017-02-07 In een dijkhuis in de polder wacht Gitta op een goed
moment om het strenge bewind van haar vader te ontvluchten. Tijdens een van de reizen van het gezin
naar vaders familie in Denemarken ontmoet zij Randi, die vastzit in een kinderloos verstandshuwelijk.
Gitta herkent in Randi de moeder die ze altijd gemist heeft, terwijl in Randi zowel het moederinstinct als
de herinnering aan een oude liefde gewekt wordt. In hun poging nader tot elkaar te komen, verliezen zij
langzaam hun schild en daarmee hun grip op het leven dat ze voor zichzelf hadden opgebouwd.
Het ding om je hals Chimamanda Ngozi Ngozi Adichie 2016-10-14 In een sierlijke stijl en met een groot
inlevingsvermogen schrijft de Nigeriaanse auteur Chimamanda Ngozi Adichie over Amerika en Afrika en
over de band tussen mannen en vrouwen, ouders en kinderen. In het beklemmende 'Een persoonlijke
beleving' zoeken een christelijke vrouw en een arme moslima tijdens straatrellen dekking in een winkel.
In 'Morgen is te ver' ontdekt een vrouw het verschrikkelijke geheim achter de dood van haar broer. En in
het titelverhaal wordt de eenzaamheid beschreven van een Nigeriaans meisje dat vol goede hoop naar
de Verenigde Staten is geëmigreerd, maar eenmaal aangekomen moet vaststellen dat het land niet
voldoet aan haar verwachtingen.
België en zijn buitenlandse politiek 1830-2015 Rik Coolsaet 2014-12-24 Buitenlandse politiek is een
voortzetting van de binnenlandse politiek met andere middelen. Zo concludeert Rik Coolsaet, Carl von
Clausewitz parafraserend, in zijn adembenemende panorama van meer dan 185 jaar buitenlandse
politiek in België. Vijftien jaar geleden verscheen dit werk voor het eerst. Sindsdien is het uitgegroeid tot
het standaardwerk over het wedervaren van België en sinds het laatste kwart van de twintigste eeuw zijn
deelstaten in de wereld. Universiteiten gebruiken het als handboek en kandidaat-diplomaten als
voorbereiding op het toelatingsexamen voor hun diplomatieke carrière. België en zijn buitenlandse
politiek is het verhaal van een kleine groep mensen die het buitenlandse beleid van het land uitstippelen,
van hun reacties op een complexe wereld, van de krijtlijnen waarbinnen zij lopen, van de dromen die zij
koesteren, de dogmas die zij hanteren en van de belangen waarvoor zij staan. Deze nieuwe editie trekt
dit verhaal door tot vandaag. Met de geschiedenis als bagage peilt het boek naar de landkaart waarmee
België en zijn deelstaten hun weg zoeken en hun belangen verdedigen in de hobbelige wereldorde van
de eenentwintigste eeuw.
De jongens van Nickel Colson Whitehead 2019-05-28 ‘De jongens van Nickel’ van Colson Whitehead is
de hartverscheurende opvolger van de bekroonde internationale bestseller ‘De ondergrondse spoorweg’.
In deze nieuwe roman ontleedt hij een nog recenter duister hoofdstuk uit de Amerikaanse geschiedenis –
het tijdperk van de Jim Crow-rassenwetten in het Zuiden van Amerika – aan de hand van het verhaal van
twee tieners op een helse tuchtschool in Florida. Het zijn de beginjaren van de burgerrechtenbeweging,
en de zestienjarige Elwood Curtis gaat zijn toekomst vol vertrouwen tegemoet. Totdat hij vanwege een
vergissing op de Nickel Academy belandt. Met name de zwarte jongens worden aan het sadisme van
hun witte bewakers uitgeleverd. Misbruik, marteling en corruptie zijn aan de orde van de dag; voor het
minste vergrijp worden de jongens ‘naar achter’ gebracht – vanwaar ze nooit meer terugkomen. In deze
gruwelkamer is er voor Elwood één houvast: zijn vriend Turner, die geen enkele ambitie koestert,
behalve ontsnappen uit Nickel.
AutoCAD for Mechanical Engineers and Designers Pete Karaiskos 1995-08-17 Everything you need to
create spectacular drawings, designs, and three-dimensional models using AutoCAD At last, an
AutoCAD handbook designed exclusively to address the special needs of mechanical engineers,
designers, and CAD managers. You'll get detailed information on 3-D drawing techniques, networking
AutoCAD, project management, creating custom menus, layering standards, prototype drawings, and
much more. You'll find out how to: Construct views and "dimension" objects Create and use layers Keep
file sizes small so drawings remain easy to manipulate Check parts in drawings for clearance Create
drawings for parts that will be made by injection molding Construct 3-D models using AutoCAD
commands Display multiple, independently scaled, model views on a single plotted page Use Designer
and AutoSurf applications to construct parametric solid and surface models of parts Whether you're a
mechanical engineer, a draftsman, a mechanical designer, or a CAD manager, this book will save you
time and increase your productivity.
Mastering AutoCad 14 for Mechanical Engineers George Omura 1997 Designed exclusively for
mechanical engineers, this title includes coverage of aspects of AutoCAD specific to the field. The book
explores the new tools of VBA and Desktop (a 3D modeling tool), and real world examples. The CD-ROM
includes drawings from the book, relevant libraries, a Modern Age Books version of the Instant

Reference, useful utilities, and shareware.
Computer Graphics for Design Daniel B. Olfe 1995-01-01
Using Autocad L. J. DeCuir 2000 This book provides invaluable advice on using AutoCAD for lighting
design, set design, and technical direction, demonstrating how to utilize your skills, talents, and
knowledge in ways you never thought possible.
Inside AutoCAD 2005 David Harrington 2004 If you've ever worked on a complex architectural or
engineering project, you already know what until now drafting software has failed to grasp-namely, that a
complete set of plans can encompass hundreds of pages. With the release of AutoCAD 2005, you can
finally combine multiple pages (and multiple drawings) in a single file. Big news when it comes to design
and drafting workflows! Here to get you taking advantage of AutoCAD 2005's enhanced functionality fast
is the original book on the topic-fine-tuned, focused, and thoroughly revised to help intermediate and
advanced AutoCAD users just like yourself. AuthorDavid Harringtonstarts with what matters most: a
guided tour of all that's new in AutoCAD 2005--including the ability to convey markup and review
information in a format even nondrafters can understand. He then goes on to cover every phase of the
AutoCAD workflow. Throughout, the volume combines text, tutorials, and a CD packed with lesson files
to take an in-depth approach to the most important AutoCAD tasks.
Maximizing AutoCAD Release 13 Rusty Gesner 1997 Completely updated to include the latest Release
13 DOS and Windows material, this new edition continues to provide AutoCAD users, systems
administrators, and developers with all the information needed to boost their productivity and develop
user-friendly, menu-based systems. The CD-ROM includes all files for the exercises in the book and
several utility programs, including a text editor and AutoLISP editor. 600 illus.
We worden steeds slimmer Clive Thompson 2014-06-16 We ervaren dagelijks hoe we dankzij slimme
zoektermen op Google een bijna oneindig geheugen hebben. Uit onderzoek blijkt dat intensieve
gebruikers van Twitter en Facebook voor bepaalde onderwerpen een vorm van intuïtie, ook wel ‘ambient
awareness’, ontwikkelen die tien jaar geleden nog onbekend was. Wetenschappers gebruiken software
om denkstappen te maken die met alleen hun hersenen onmogelijk zouden zijn. En miljoenen mensen
blijken het schrijven van een e-mail te gebruiken om hun gedachten te ordenen. In We worden steeds
slimmer laat Clive Thompson zien dat onze denkwerelden rijker en complexer worden naarmate we meer
op techniek vertrouwen. We leren en onthouden meer, nemen de wereld om ons heen anders waar en
hebben zelfs totaal nieuwe gedachten. Thompson vertelt hoe we smartphones, social media,
zoekmachines, tekstverwerkers en nog talloze andere technologieën kunnen gebruiken om de capaciteit
van onze hersenen te vergroten. Zo kunnen we een samenwerkingsverband aangaan met de
schaakcomputer, of een soort extern geheugen aanleggen – net als een 76-jarige miljonair die digitaal
letterlijk alles opneemt wat er in zijn leven gebeurt. Volgens Thompson zijn we bij elke technologische
innovatie bang dat ons leven nooit meer hetzelfde zal zijn. Maar net als in het verleden leren we hoe we
het nieuwe kunnen gebruiken en houden we vast aan wat goed is van het oude. We worden steeds
slimmer presenteert in heldere taal een vernieuwend perspectief op het heden en de toekomst. Want ook
onze huidige wereld is ooit sciencefiction geweest.
De gouden draad Kassia St Clair 2019
Nathan Sid Adriaan van Dis 2012-01-23 Het debuut van Adriaan van Dis over het jongetje Nathan Sid,
dat opgroeit in een Nederlands-Indische familie met drie bruine zusjes en een strenge vader. Met foto's
uit het familiealbum, toegelicht door de auteur.
Taal zonder mij Kristien Hemmerechts 2012-10-30 Kristien Hemmerechts probeert na het overlijden van
haar man, de Vlaamse dichter Herman de Coninck, erachter te komen wie hij werkelijk was. Ze leest zijn
boeken opnieuw en graaft in haar geheugen. Vijftien jaar na de eerste druk is Taal zonder mij een
moderne klassieker over liefde, literatuur en de dood, die iedereen gelezen moet hebben.
Oryx en Crake Margaret Eleanor Atwood 2003 Als na een genetische ramp Snowman de enig
overgebleven 'oude' mens is temidden van genetisch gemanipuleerde mensen en dieren, denkt hij na
over de oorzaken die tot deze ramp hebben geleid.
Het blauwste oog Toni (= Chloe Anthony Wofford) Morrison 1984 Een jong Amerikaans negermeisje
heeft één ideaal: blauwe ogen om aan de ellendige werkelijkheid te ontsnappen.
Dimensional Typography: J. Abbott Miller 1996-11 Explores the spatial potential of typography in virtual
environments.
Customizing AutoCAD 2004 Sham Tickoo 2004 Written in accordance with the design capabilities of
AutoCAD 2004, this updated edition offers detailed explanations of customizing techniques for advanced
users of AutoCAD. All the various levels of customization in AutoCAD are examined in one

comprehensive volume, from the basic topics of creating template drawings and customizing menus, to
the more advanced features, such as modifying the AutoCAD environment in ways that help industry
professionals meet the needs of their organization. Thorough explanations are enhanced by live projects
and examples that make it easy to comprehend and master the customizing concepts of AutoCAD 2004.
Using Computer Graphics Malcolm Richardson 1995 Complex ideas explained in an accessible way
supported by good visuals to ease understanding, this introductory book to the subject of computer
graphics should be of use on many different types of courses. These include computer graphics, design,
communications and media studies where access to software packages and technology forms part of the
course and where manuals are limited. Contents include applications, image types, text manipulation and
layout as well as word processing packages, vector based line drawing systems such as Harvard
graphics and Autocad as well as pixel-based scanned-image editing packages such as Animator-Pro,
Publisher's Paintbox and Photo-finish. 2-D animation, 3-D modelling and animation plus multimedia are
reviewed. Graphical use interfaces (GUI) are also examined, as graphical interface design tools such as
Visual Basic and Object Vision allow professional looking interfaces and even complete applications with
little programming expertise.
Scherven brengen geluk Jill Mansell 2011-11-08 Jill Mansell: daar word je vrolijk van! Lola gooit haar
eigen glazen in als ze ja zegt tegen een onweerstaanbaar aanbod: met al dat geld kan ze dan wel
iemand helpen, ze raakt er ook haar grote liefde Doug door kwijt. Tien jaar later komen Doug en Lola
elkaar weer tegen. Zij voelt meteen weer die kriebels van vroeger. Hij blijkbaar niet... Maar Lola laat zich
niet zomaar afpoeieren. Haar vasthoudendheid brengt haar in onmogelijke situaties. Lukt het haar om
Doug terug te winnen?
Forthcoming Books Rose Arny 1998
Het houden van mannen Myrthe van der Meer 2017-05-05 Veel Nederlandse vrouwen hebben een man,
of kennen iemand die er een heeft. Voor iedereen die interesse heeft in de man als huisgenoot of er al
een heeft en hier meer over wil weten, is er nu Het houden van mannen. Deze compacte en
geïllustreerde veldgids is gebaseerd op 20 jaar onderzoek en geeft antwoord op het hoe en waarom van
de man in al zijn facetten: van voeding en verzorging tot training en voortplanting. Het houden van
mannen was nog nooit zo eenvoudig!
Zuiderkerkhof 1 Jean-Paul Franssens 2013-11-26 Jean-Paul Franssens is een meesterlijk verbeelder
van het eigen geheugen. Zijn veelgeprezen autobiografische romans - Een Gouden Kind, Een Goede
Vader en Broederweelde -bewijzen dat. In Zuiderkerkhof 1 gaat Franssens weer een stap verder in de
ontginning van dat geheugen. In dit uiterst persoonlijke document streeft hij ernaar zijn memoires een
hoge graad van tegenwoordigheid te geven. Opnieuw, maar dan in een heel ander daglicht, stelt hij zijn
Groningse kinderjaren aan de orde. De herinneringen daaraan zijn echter verweven met die aan zijn
studietijd in Duitsland, zijn latere Amsterdamse leven, aan gemaakte reizen en aan literaire vrienden als
Belcampo, Adriaan Morriën, H.J. A. Hofland, Gerrit Komrij en A.F.Th. van der Heijden. Voortdurend ruimt
hij ook plaats in voor zelfbespiegeling, en daarin betoont hij zich een soms genadeloze en altijd bewogen
criticus van zijn eigen ambities en tekortkomingen. Toch draait niet alles om herinneringen en
zelfbespiegelingen in deze voorlopige balans van een artistiek beleden bestaan. Franssens' geest is
dartel en tegenwoordig genoeg om zich ook te laten verleiden tot kanttekeningen over wat hem (bij
wisselend humeur en in uiteenlopende situaties) beweegt in het heden. Uit die notities komt hij naar
voren als een betrokken chroniqueur van het dichtbije en dagelijkse. Ten slotte is daar immers die altijd
aanwezige Amsterdamse coördinaat: Zuiderkerkhof nummer 1, privé-domein van de schrijver, plek waar
deze individualistische levenskunstenaar gevallen is, en centrum van het web van herinneringen dat hij
weeft.
Using AutoCAD 2005 Ralph Grabowski 2005 This book explains how to use all the commands required
for working with multiple drawings, creating 3D designs and renderings, and programming and
customizing AutoCAD 2005.
The AutoCAD Technical Reference Ralph Grabowski 1992 Winner of CADalyst Magazine's Editor's
Choice Award, this is the only book to explain how AutoCAD interacts with today's computer hardware
and software. This title enables the reader to maximize efficiency of AutoCAD on various hardware
programs.
Huis in brand Kamila Shamsie 2018-05-08 De eens zo innige band tussen Isma en de jongere tweeling
Aneeka en Parvaiz wordt zwaar op de proef gesteld als Parvaiz besluit in de voetsporen van hun
overleden jihadi-vader te treden en verdwijnt. Dan komt Eamonn, zoon van een machtig politicus, in het
leven van de zussen. is Eamonn Aneeka's ware liefde? Of het middel tot Parvaiz' bevrijding? Plots is het

lot van beide families onlosmakelijk met elkaar verbonden en blijkt hoe verwoestend liefde en loyaliteit
kunnen zijn. Kamila Shamsie geeft met dit spannende en hartverscheurende verhaal een uiterst
genuanceerde inkijk in de complexiteit van burgerschap, liefde, familie en verschillende culturen in
Europa.
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