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De lange weg naar de vrijheid Nelson Mandela 2017-10-21 De lange weg naar de vrijheid is de beroemde autobiografie van een van de grootste mannen van de twintigste eeuw. Nelson
Mandela beschrijft de lange weg die hij heeft moeten afleggen van onwetende jongen tot charismatisch staatsman. Dit is het verhaal van misschien wel de wonderbaarlijkste omwenteling
in de geschiedenis, verteld door de man die het allemaal heeft meegemaakt en in gang gezet. Het verhaal van Mandela, door Mandela.
Vreemd land Jhumpa Lahiri 2011-10-26 In acht opmerkelijke verhalen, waarbij ze de lezer meeneemt van Amerika naar Europa, India en Thailand, onderzoekt Jhumpa Lahiri de
complexiteit van familiebanden en het leven tussen twee culturen. Alle personages in deze bundel zijn iets kwijt - liefde, geliefden, geborgenheid - en zijn daardoor gedwongen hun weg te
zoeken op onbekend terrein. Zo laat een moeder na haar dood een leegte na die haar dochter noch haar man weten te vullen en beseft een dertigjarige man tijdens de bruiloft van zijn
jeugdliefde dat zijn eigen huwelijk voorbij is. De verhalen zijn uitzonderlijk mooi en kristalhelder van toon, rijk, elegant, wijs, gevoelig en subtiel. Met Vreemd land bewijst Lahiri dat ze een
van de beste schrijvers van haar generatie is.
Railway Directory & Year Book 1984
Indian Railways DK 2020-07-16 The railways did more than link India - they brought its people together, changing histories, forging destinies, and leaving a lasting legacy. This
sumptuously illustrated ebook traces that history from the early plans of the 1830s - from the laying of the first line, and the expansion of the train network into the heart of the country, to
the role of the railways in India's momentous freedom movement and the high-speed Diamond Quadrilateral project. Indian Railways does more than celebrate the awe-inspiring bridges,
stations, tunnels, and locomotives of the railway system. It traces the development of technology, explores the operational and commercial aspects of train travel, and documents the
railways' transition from a colonial tool of expansion and trade to an intricate system with a distinct national identity. Most of all, it tells the story of the people who built and planned the
railways and the locomotives that ran on them - their vision, their triumphs and tragedies, and their legacy.
In gesprek met mijzelf Nelson Mandela 2011-03-15 Bestseller Nelson Mandela nu als midprice In deze autobiografie is Mandela icoon noch heilige; hier is hij gewoon een mens van vlees
en bloed. Dit is een zeldzame kans om tijd door te brengen met Nelson Mandela; met hem in contact te komen, in zijn eigen stem: direct, helder en intiem. In gesprek met mijzelf toont het
persoonlijke leven van Mandela: van brieven die hij heeft geschreven tijdens de moeilijkste momenten van zijn gevangenschap tot het manuscript van het ongepubliceerde vervolg op zijn
biografie De lange weg naar de vrijheid. Het boek is een persoonlijk verslag, vanaf het eerste ontwaken van zijn politieke geweten tot en met zijn glansrol op het wereldtoneel. Dit boek
geeft de lezer toegang tot het leven van de unieke persoon achter de publieke figuur. Nelson Mandela werd geboren in Zuid-Afrika op 18 juli 1918. In 1944 werd hij lid van het ANC en was
sindsdien betrokken bij het verzet tegen het regime van apartheid. Tot hij in 1962 werd gearresteerd, waarna 27 jaar gevangenschap volgde. Nadat hij in 1990 werd vrijgelaten, kreeg
Mandela in 1993 de Nobelprijs voor de vrede en werd hij in 1994 de eerste democratisch gekozen president van Zuid-Afrika. Op 5 december 2013 is Mandela in zijn huis in Johannesburg
op 95-jarige leeftijd overleden.
Gezinsleven Akhil Sharma 2014-06-25 De veertigjarige Ajay blikt terug op zijn jeugd in India en de beginjaren in zijn nieuwe thuisland, de Verenigde Staten. Vooral de periode net na de
emigratie was heel heftig. Net wanneer zijn oudere broer Birju tot een prestigieuze middelbare school is toegelaten, verandert een tragisch ongeluk het lot van het hele gezin. Birju wordt
het middelpunt van de familie, vader raakt aan de drank en moeder wordt steeds wispelturiger, en Ajay zoekt zijn toevlucht in boeken. Deze duister-komische maar ook liefdevolle roman,
verteld vanuit het perspectief van de jongste zoon Ajay, toont de strijd, de woede, en het schuldgevoel van een gezin in een poging om bij elkaar te blijven. Akhil Sharma (1971, Delhi) is
een Indiaas-Amerikaanse auteur. Op achtjarige leeftijd emigreerde hij naar de Verenigde Staten en hij groeide vervolgens op in Edison, New Jersey. Hij studeerde aan Princeton
University en Harvard Business School. Sharma is auteur van meerdere bekroonde korte verhalen en zijn roman Een gehoorzame vader won in 2001 de PEN/Hemingway Award en de
Whiting Writers Award.
Advances in Transportation Geotechnics IV Erol Tutumluer 2021-08-30 This volume presents selected papers presented during the 4th International Conference on Transportation

Geotechnics (ICTG). The papers address the geotechnical challenges in design, construction, maintenance, monitoring, and upgrading of roads, railways, airfields, and harbor facilities and
other ground transportation infrastructure with the goal of providing safe, economic, environmental, reliable and sustainable infrastructures. This volume will be of interest to postgraduate
students, academics, researchers, and consultants working in the field of civil and transport infrastructure.
Verwante stemmen / druk 8 Vikram Seth 2007-10 Een violist in een kwartet ontmoet opnieuw de verloren liefde van zijn leven in een Londense bus en probeert haar weer voor zich te
winnen.
Ik ben Malala Christina Lamb 2013-10-09 Het ontroerende en inspirerende verhaal van Malala ‘Ik kom uit een land dat om middernacht is gesticht. Toen ik de dood in de ogen keek, was
het middaguur net aangebroken.’ Wie is Malala? Malala Yousafzai werd in 2012 van zeer dichtbij in het gezicht geschoten door een talibanstrijder. Ze was toen vijftien jaar oud. Al snel
werd dit wereldnieuws. Malala is het slachtoffer van een gruwelijke aanslag op haar leven. Dit omdat ze als meisje in Pakistan naar school gaat. Ze overleeft de aanslag en haar verhaal
gaat de hele wereld over. Sindsdien is Malala het symbool van de strijd voor onderwijs voor iedereen. Lees nu het verhaal van Malala zelf! Hoe zij opgroeide in Pakistan, hoe haar familie
omgaat met alle problematiek en hoe haar leven er nu uitziet.
INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS PRADIP KUMAR SARKAR 2017-11-15 Over the time, Intelligent Transport System (ITS) has become important for any country not only for traffic
congestion management, but also for modern infrastructure and safety. Since there is a dearth of literature on this subject, this book attempts to fill the gap and provides a holistic work on
ITS encompassing theory, examples and case studies on various facets in both road and railway sectors. The basic principles of various technologies used for ITS have been explained in
such a manner that students from non-technical background can also comprehend them with ease. It also discusses the emerging technologies such as autonomous vehicles, electric
vehicles, cooperative vehicle highway system, automated highway systems, 5G mobile technology, etc. Considering the need of huge funds required for ITS implementation, the text
provides various funding options available. Conclusively, it is a unique book that contains all aspects of ITS which a student of engineering is expected to know. The book is intended as a
text for postgraduate students of transportation engineering and as a reference book for professionals such as transport planners, town planners, traffic engineers, transit operators and
consultants. Key Features, • ITS architecture with a number of case studies based on real-life situation • Concept of smart city, importance of advanced transport system, and applications
of ITS technologies in smart cities • ITS in Rail sector—intelligent trains, train control systems and intelligent train maintenance practices • Chapter-end questions for practice and
bibliography
Current Affairs April 2016 eBook Jagran Josh Current Affairs April 2016 eBook brought to you by Jagranjosh.com covers all the international and national current affairs that will help the
candidates while preparing for different competitive exams like IAS/PCS, SSC, Bank, MBA and others. The April eBook comes with “Supplement on One Liners” of past four months viz.,
from January 2016 to April 2016. These 1000+ one liners would be of immense help in the preparations of upcoming exams. Details – Current Affairs April 2016 eBook • It provides the
comprehensive coverage of the current affairs that happened in April 2016. • It covers the current affairs of April 2016 with ample background and provides a detailed analysis of all the
events related to national, international, economy, science & technology, environment & ecology. • The presentation of the current affairs is provided in very simple and easy-to-understand
language. • The eBook will be handy for the forthcoming exams like IBPS CWE PO/MT –VI (Main) Exam, IBPS CWE RRB - V, Combined Defence Services Exam (II) 2016, NDA & NA
Exam (II) 2016, Indian Economic Services/Indian Statistical Services Exam 2016, Combined Geo-Scientist & Geologists Exam 2016, Engineering Services Exam 2016, Combined Medical
Services Exam 2016, Civil Services (Pre) Exam 2016, Central Armed Police Forces (AC) Exam 2016 and others.
De levens van anderen Neel Mukherjee 2016-01-20 n het Calcutta van 1967 raakt Supratik, zonder dat zijn familie het doorheeft, betrokken bij een radicale politieke groepering. In de ban
van zijn idealen wil hij zijn leven en de wereld om hem heen veranderen – hij verdwijnt en laat alleen een briefje achter. In het ouderlijk huis valt zijn familie, bestaande uit de grootouders,
vijf volwassen kinderen en hun kinderen, uiteen. Tussen de verschillende gezinsleden ontstaat rivaliteit, het ooit zo succesvolle familiebedrijf implodeert, en pijnlijke geheimen komen aan
de oppervlakte. Ook om hen heen is het verval zichtbaar; de maatschappij raakt versplinterd, en een grote omwenteling is niet meer tegen te houden.
The Times of India Directory and Year Book Including Who's who Sir Stanley Reed 1976
Current Affairs January 2016 eBook Jagran Josh Current Affairs January 2016 eBook brought to you by Jagranjosh.com covers all the international and national current affairs that will
help the candidates while preparing for different competitive exams like IAS/PCS, SSC, Bank, MBA and others. Current Affairs January 2016 eBook • It provides the comprehensive
coverage of the current affairs that happened in January 2016. • It covers the current affairs of January 2016 with ample background and provides a detailed analysis of all the national and
international events. • The presentation of the current affairs is provided in very simple and easy-to-understand language. • The January 2016 eBook will be of immense help for the
candidates preparing for forthcoming exams. • The eBook will be handy for the forthcoming exams like IBPS CWE PO/MT –VI (Main) Exam, IBPS CWE RRB - V, Combined Defence
Services Exam (II) 2016, NDA & NA Exam (II) 2016, Indian Economic Services/Indian Statistical Services Exam 2016, Combined Geo-Scientist & Geologists Exam 2016, Engineering
Services Exam 2016, Combined Medical Services Exam 2016, Civil Services (Pre) Exam 2016, Central Armed Police Forces (AC) Exam 2016 and others. The January 2016 eBook is the
result of effort of experts in competitive exams and covers the current affairs from the field of national, international, economy, corporate, sports, science & technology, environment &
ecology, awards/honours, books/authors, committees/commissions, reports/surveys, and other important current affairs.
Dynamics of Railway Vehicle Systems Vijay Garg 2012-12-02 Dynamics of Railway Vehicle Systems offers a comprehensive and analytical treatment of the rail-wheel interaction problem
and its effect on vehicle dynamics. The development of mathematical models and their applications to dynamic analyses and the design of railway vehicles are discussed. This book
consists of 11 chapters and opens with an overview of the background material required to study the dynamics of railway vehicles, with emphasis on analytical techniques used to
determine the dynamic response of single- and multiple-degree-of-freedom systems. Numerical solutions of linear and nonlinear dynamic systems are also given, and various problems

associated with the dynamic behavior of railway vehicles are addressed. Several mathematical models are proposed to study these problems. The following chapters focus on the wheelrail rolling contact theories being applied in railway vehicle dynamics problems; modeling of the vehicle and its components on both tangent and curved railroad tracks; and the interaction
between railway vehicles and bridges. The final chapter underscores the needs for validating mathematical models that are used to study the dynamic behavior of railway vehicles and
train consists. This monograph will be of value to design and research engineers, transportation officials, mathematicians, analysts, and research workers interested in the dynamics of
railway vehicle systems.
Railway Engineering Satish Chandra 2013 This Second Edition provides an exhaustive coverage of all aspects of railways, at a level suitable for undergraduate students of civil
engineering. With a balanced amalgamation of fundamental concepts and modern technological developments, this revised edition will prove equally beneficial for students of polytechnics
as well as those preparing for the AMIE examination. Absorbing the latest developments on Indian Railways, the book presents various modernization plans covering tracks, locomotives,
and rolling stock. To make the coverage comprehensive, it incorporates important statistical data and examples. Supplemented with a number of illustrations and examples, the text aids
easy understanding of the design methods discussed.
Handbook of Transportation Engineering Myer Kutz 2003-11-17 This is a comprehensive, problem-solving engineering guide on the strategic planning, development, and maintenance of
public and private transportation systems. Covering all modes of transportation on land, air, and water, the Handbook shows how to solve specific problems, such as facility improvement,
cost reduction, or operations optimization at local, regional, national, and international levels. * Extensive sections on road construction and maintenance, bridge construction and repair,
and mass transit systems * Examines airline traffic control systems, airline schedule planning, and airline ground operation * Covers marine, rail, and freight transportation
Het lot van de jager Wilbur Smith 2011-10-09 Op de vooravond van de Eerste Wereldoorlog leidt Leon Courtney, voormalige luitenant, safari’s in Masai-land voor invloedrijke mensen uit
de Verenigde Staten en Europa. Door zijn oom, Penrod Ballantyne, heeft zijn werk een extra dimensie gekregen: spioneren voor het Britse leger. Een van zijn klanten is de Duitse
industrieel graaf Otto von Meerbach, die zijn maîtresse Eva heeft meegenomen. Leon wordt hopeloos verliefd op haar en brengt daardoor zijn opdracht in gevaar.
Railway Track and Structures 1998
Trainen van interpersoonlijke vaardigheden Stephen P. Robbins 2003 Studie- en trainingsboek voor leidinggevenden en personeelsfunctionarissen om medewerkers leiding te geven en te
motiveren.
Kamasoetra / druk 3 Vatsyayana 2014-02-28 Vertaling van het klassieke Indiase werk over liefde en seksualiteit; met twee katernen middeleeuwse miniaturen in kleur.
Vloed van vuur Amitav Ghosh 2016-03-31 Het is 1839 en de spanning tussen China en Brits-Indië is tot het kookpunt gestegen door het algehele verbod op opiumsmokkel. Er is geen
oplossing in zicht en de Britse overheid verklaart China de oorlog. Een van de benodigde schepen voor de Eerste Opium-oorlog, de Hind, vaart naar het Oosten, van Bengalen naar
China. Tijdens de tumultueuze tocht komt een gevarieerde groep reizigers samen, elk met een eigen reden voor zijn aanwezigheid. Onder deze mensen bevinden zich Zachery Reid, een
berooide zeeman op zoek naar zijn eerste liefde en Shireen Mondi, een vastberaden weduwe die onderweg is naar China om de erfenis van haar ex-man op te strijken. Vloed van vuur is
een rijk bevolkte en opwindende, prachtig geschreven roman, boordevol historische details en adembenemende avonturen. Een schitterend boek om los te lezen, maar bovenal het
perfecte slot van het epische meesterwerk de Ibis-trilogie.
Twee broers Jhumpa Lahiri 2013-10-21 De broers Subhash en Udayan zijn als kind onafscheidelijk. Maar hun band blijkt niet bestand tegen de maatschappelijke spanningen van de jaren
zestig. De charismatische Udayan raakt in de ban van een groep radicale communisten. Hij zet daarbij alles op het spel: zijn eigen leven en dat van zijn broer, zijn ouders en zelfs zijn
jonge bruid. In de hoop de dramatische gebeurtenissen achter zich te laten vertrekt Subhash naar Amerika, maar de terugslag van zijn daden weerklinkt nog generaties lang door. Twee
broers is een gevoelige, gelaagde roman over de familiebanden die bepalen wie we zijn, of we dat nou willen of niet. Jhumpa Lahiri heeft haar vertrouwde migratiethematiek weergaloos
verweven in een pijnlijk mooi verhaal dat je na lezing niet snel loslaat.
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.
Lengtegraad Dava Sobel 1996
Bloedfraude John Carreyrou 2018-10-10 ‘Wat wil jij later worden?’ Zonder te aarzelen antwoordde de zevenjarige Elizabeth Holmes: ‘Miljardair.’ ‘Waarom geen president?’ ‘De president
zal mij ten huwelijk vragen omdat ik straks miljarden verdien.’ Op haar negentiende richtte Elizabeth de meest veelbelovende start-up van Silicon Valley op: Theranos. Haar revolutionaire
idee was een nieuwe, snelle manier van bloedtesten, die de medische wereld op zijn kop zou zetten. Al in het eerste jaar haalde Holmes het ongekende bedrag van 45 miljoen dollar op en
haar portret prijkte op alle businesskranten en -bladen. Extraordinary, werd het genoemd. Maar haar bedrijf bleek gebaseerd op leugens en vervalste testresultaten, en Holmes voerde een
schrikbewind om haar moedwillige fraude te verhullen. De meermaals bekroonde Wall Street Journal-journalist John Carreyrou ontmaskerde Holmes en zijn onthullingen brachten haar ten
val. Zijn diepgravende journalistieke onderzoek is de basis voor dit adembenemende en shockerende boek over een evil woman en de waanzin van het snelle geld.
Inleiding tot het Hoogovenproces M. Geerdes 2016-03-10 Dit boek beschrijft het hoogovenproces voor productiepersoneel. Het hoogovenproces wordt aanvankelijk omschreven als het
smelten van ijzererts. Geleidelijk aan verduidelijken de auteurs de fysische, chemische en metallurgische achtergronden. Procesproblemen en de oplossingen daarvoor worden vanuit die

achtergronden beschreven. Optimalisatie van het proces wordt niet alleen bepaald door “Best Practice Transfer”, maar vereist eveneens, dat de productiemedewerker begrijpt wat wel en
wat niet werkt. In andere woorden: systematische verbetering is niet alleen afhankelijk van “know how”, maar ook van “know why”. Inleiding tot het Hoogovenproces is de Nederlandse
vertaling van Modern Blast Furnace Ironmaking: An Introduction – Third Edition. Een boek geschreven door operators, voor operators.
Een bocht in de rivier V.S. Naipaul 2015-11-13 V.S. Naipauls roman ‘Een bocht in de rivier’ beschrijft hoe een man, en een land, ten prooi vallen aan de naschokken van het koloniale
verleden. In een naamloos Afrikaans land, in een stad aan een bocht in de rivier, begint Salim, telg uit een familie van Indische kooplieden, een winkel in huishoudelijke artikelen. De
burgeroorlog is voorbij, de onafhankelijkheid een feit, en de Grote Man heeft even grote plannen voor de toekomst van het land. Maar de voorspoed is van korte duur... Het oeuvre van
V.S. Naipaul werd in 2001 met de Nobelprijs voor de Literatuur bekroond.
Mobilities in India Bhaswati Mondal 2021-07-26 This book presents commuting as a new paradigm in mobility studies in the context of global south. It delves into suburban train commuting
in Eastern India. The book interprets commuting not only as a means to attend work but also as a process producing kinetic event-space infused with different mobile practices, which is
not determined by their locational fixity, rather can be cognized. It analyses the role of suburban train commuting in the metropolitan expansion of Kolkata, and the transformation of rural
space into urban. The significant contribution of the book lies in explaining commuters’ experiencescape and the production of spatial fluidity in time capsule through commuting. It also
explores the subjective reality of gendered commuting. The book uses a trans-disciplinary research design, blending quantitative and ethnographic research methods. The area selected
for the empirical research is the Howrah-Bardhaman Main Railway Line (108 km), the first suburban railway line in Eastern India. Commuters originating from three adjacent districts of
Purba Bardhaman, Hooghly and Howrah took part in this research. Besides the commuters, non-commuting passengers and hawkers in the train were also interviewed to understand the
diverse perceptions of the process of commuting. This book may be considered as a reference book for mobility studies, transport studies, urban geography and regional planning.
Indian Railways, Transportation Management Vinod Pal 2000
Uw geheugen de baas / druk 1 Tony Buzan 2009-07-20 Zelfhulpgids voor het verbeteren en optimaal benutten van het geheugen.
Hitler's privébibliotheek Timothy Ryback 2012-03-13 Hitler was een gepassioneerd lezer. Zijn intellectuele ontwikkeling werd groten deels bepaald door de boeken die hij las. Niet lang
geleden werd in de Library of Congress in Washington het bestaan ontdekt van honderden titels uit Hitlers vergeten privécollectie, compleet met de aantekeningen die hij in zijn boeken
maakte. In Hitlers privébibliotheek onderzoekt Ryback hoe de belangrijkste formuleringen en ideeën uit Hitlers persoonlijke boeken verzameling terechtkwamen in zijn geschriften,
toespraken, gesprekken, denken en activiteiten. Hitler rekende Don Quichot en Robinson Crusoë tot zijn favoriete romans, en bezat de verzamelde werken van Shakespeare in leer
gebonden. Hij spoorde zijn partijgenoten aan Henry Fords antisemitische traktaat The International Jew te lezen, en ontleende zijn ideeën over de arische superioriteit aan een
merkwaardige interpretatie van Ibsens Peer Gynt. De woorden van Nietzsche en Schopenhauer maakten dankzij Hitler een wedergeboorte door als beruchte nazistische uitspraken, en
een biografie van Frederik de Grote voedde het destructieve fanatisme dat hem ertoe aanzette tot iedere prijs door te blijven gaan met de oorlog. Hitlers privébibliotheek biedt een
opmerkelijk inzicht in Hitlers intellectuele wereld en in zijn persoonlijke ontwikkeling. Het is een nieuw hoofdstuk in de geschiedschrijving over het Derde Rijk.
History of Technology in India: From 1801 to 1947 A.D 2001 Contributed articles.
Journal Institute of Rail Transport 1972
Report for the Year ... India. Railway Board. Research Designs and Standards Organisation 1973
Regenboog in de nacht Dominique Lapierre 2010-06-24 Een regenboog in de nacht Een aangrijpend epos over de geboorte van Zuid-Afrika Zelden las ik de geschiedenis van Zuid-Afrika
zo helder en meeslepend beschreven als in dit boek. - Anna Enquist 6 april 1652: een handvol Hollandse tuinders stapt aan land op het zuidelijkste puntje van Afrika. Hun opdracht: sla
telen voor de bemanning van de passerende VOC-schepen uit Amsterdam die door scheurbuik worden gedecimeerd. De kolonisten houden het sla telen echter al snel voor gezien en
trekken naar het noorden om zich te vestigen in het uitgestrekte, dorre land. Grootgebracht in de calvinistische traditie en met het geloof het uitverkoren volk te zijn, gaan deze eerste
kolonisten de confrontatie aan met Bosjesmannen en later met de Zoeloes. Op zoek naar goud en diamanten komen ze in aanvaring met de soldaten van koningin Victoria van GrootBrittannië. De Boeren delven na twee Boerenoorlogen het onderspit, hoewel ze in twee Boerenrepublieken de basis weten te leggen voor het apartheidsysteem in Zuid-Afrika. In 1994
komt aan dat systeem een einde als Nelson Mandela gekozen wordt tot de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. Dominique Lapierre werkte veertien jaar als journalist voordat hij
schrijver werd. Van zijn boeken zijn wereldwijd meer dan veertig miljoen exemplaren verkocht. De opbrengst van zijn boeken gaat naar de humanitaire hulporganisatie Action pour les
Enfants des Lépreux in Calcutta. Ik kan dit indrukwekkende boek van harte aanbevelen, niet in het minst omdat de met elkaar verweven geschiedenis van Nederland en Zuid-Afrika onze
aandacht ten volle waard is. - Irene van Lippe-Biesterfeld, Prinses der Nederlanden Zuid-Afrika is een land met een gespleten ziel die langzaam heelt. Dit imponerende boek voert u mee
op reis door de geschiedenis van dit fascinerende land.- Foppe de Haan
De smalle weg naar het verre noorden Richard Flanagan 2014-08-30 Richard Flanagan schreef een meesterwerk over de gruwel van de oorlog en de onmogelijkheid van de liefde
Augustus, 1943. In een uitzichtloos Japans krijgsgevangenenkamp aan de Birma-Siam Dodenspoorlijn wordt de Australische legerarts Dorrigo Evans achtervolgd door een vroegere
liefdesaffaire met Amy, de jonge vrouw van zijn oom. Terwijl hij knokt om zijn manschappen van uithongering, cholera en andere wreedheden te redden, krijgt hij een brief die zijn leven
voor altijd zal veranderen.De smalle weg naar het verre noorden is een gruwelijk mooi coming-of-ageverhaal, niet alleen over de onmenselijkheden en de verschrikkingen van de oorlog,
maar ook over de liefde in al haar vormen. Het is het relaas van een oorlogsheld die hunkert naar passie en erkenning, alleen maar om erachter te komen wat hij verloren heeft.
Railway Ecology Luís Borda-de-Água 2017-09-18 This book is open access under a CC BY 4.0 license. This book provides a unique overview of the impacts of railways on biodiversity,
integrating the existing knowledge on the ecological effects of railways on wildlife, identifying major knowledge gaps and research directions and presenting the emerging field of railway

ecology. The book is divided into two major parts: Part one offers a general review of the major conceptual and theoretical principles of railway ecology. The chapters consider the impacts
of railways on wildlife populations and concentrate on four major topics: mortality, barrier effects, species invasions and disturbances (ranging from noise to chemical pollution). Part two
focuses on a number of case studies from Europe, Asia and North America written by an international group of experts.
Railway Engineering Satish Chandra 2013-02-02 Railway Engineering has been specially designed for undergraduate students of civil engineering. From fundamental topics to modern
technological developments, the book covers all aspects of the railways including various modernization plans covering tracks, locomotives, and rolling stock. Important statistical data
about the Indian Railways and other useful information have also been incorporated to make the coverage comprehensive. A number of illustrative examples supplement text to aid easy
understanding of design methods discussed. The book should also serve the need of students of polytechnics and those appearing of the AMIE examination and would also be a ready
reference for railway professionals.
De God van kleine dingen Arundhati Roy 2017-12-29 'De bewering dat het allemaal was begonnen toen Sophie Mol naar Ayemenem kwam, is maar een van de vele manieren om de zaak
te bekijken. Je zou evengoed kunnen stellen dat het allemaal duizenden jaren geleden begonnen is. Je zou kunnen stellen dat het is begonnen lang voordat het christendom aankwam in
een boot en Kerala binnensijpelde als thee uit een theezakje. Dat het echt is begonnen in de tijd dat de Liefdeswetten gemaakt werden. De wetten die bepalen van wie je moet houden, en
hoe. En hoeveel.' Estha en zijn tweelingzus Rahel komen ter wereld in het paradijselijke Zuid-Indiase Kerala. Ze groeien op in het ouderlijk huis van hun mooie en mysterieuze moeder
Ammu, dat zij delen met hun gedesillusioneerde grootvader, hun eigenzinnige grootmoeder, een oudtante die rouwt om haar verloren liefde voor een jezuïetenpater, en hun veelbelovende
oom Chacko. De familie is ondernemend en welvarend, en de tweeling groeit voorspoedig op, maar dan is er de Verschrikking, het rampzalige voorval waardoor Estha en Rahel,
nauwelijks zeven jaar oud, in een noodlottige stroomversnelling terechtkomen en elkaar voor jaren uit het oog verliezen. Het is deze tragedie die de familie als een lange slagschaduw blijft
achtervolgen. In De God van Kleine Dingen ontrafelt Arundhati Roy op een verrassende, vitale en diepzinnige manier de geschiedenis van twee bijzondere kinderen die een onbevattelijk
geheim met zich meedragen. Arundhati Roy (1959) kreeg voor haar debuutroman De God van Kleine Dingen, die in meer dan veertig talen werd vertaald, in 1997 de Booker Prize.
Sindsdien publiceerde ze vijf non-fictieboeken. In 2017, twintig jaar na haar grootse debuut, verscheen haar tweede roman, Het ministerie van Opperst Geluk. Ze woont in Delhi.
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