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Motyf van rechte om io.r Gerom Borlvvt heere van S. Denys Boucle [...] ghedaeghden op groote revisie, jeghens Oratio Brias capiteyn ghereformeert, als 't recht by transport becommen hebbende van io.r Guiliame Damas, impetrant der selver revisieNov 04 2019
Scheeps-togt van m{r}. Thomas Spurway, na Banda, gedaan in het jaar 1616 Sep 02 2019
Veld- stroom- en lier-zang, over de gewenschte verkiezinge van [...] m{r}. Pieter Six, m{r}. Pieter Rendorp [...] m{r}. Cornelis Trip [...] m{r}. Jan Graafland, tot regeerende burgermeesteren dezer stad AmsteldamMar 21 2021
Echtzangen voor den heere m{r.} Karel Crucius [...] en jongvrouwe Elizabeth Glaudina van TeylingenJun 23 2021
Remonstrantie van Maria van Muyen, weduwe wylen, m{r}. Pieter Verschuer [...] ontrent haaren zoon Richard VerschuerFeb 17 2021
Ter bruilofte van den heere m{r}. Nicolaas Korver, commissaris, en mejuffrouw m{ejuffr.} Agneta HasselaarAug 14 2020
Er was me d'r eens ... May 03 2022 Vier verhalen over onhebbelijke familieleden die worden vergeleken met diverse dieren. Prentenboek met vlot getekende illustraties in kleur. Vanaf ca. 4 jaar.
Leer(r)echt in Rizsas Dec 30 2021 Rizsas is een schoolvervangend dagcentrum in Wezemaal. Rizsas voert een pedagogische praktijk die ‘werkt’, zelfs voor jongeren die op geen enkele school nog welkom zijn. Leer(r)echt heeft een dubbele betekenis. Enerzijds betreft het een
engagement om ook voor de meest kwetsbare jongeren het recht op leren blijvend te garanderen. Er bestaan immers geen ‘onschoolbare’ jongeren, enkel eindige schoolsystemen. Anderzijds gaat het om een andere visie op leren. Het gaat over de groei en de ontwikkeling van de jongere
in relatie met een gepassioneerde andere, door een ervaring of activiteit die voor de jongere zelf de moeite waard is. Het louter psychologiseren van wat er met de jongere aan de hand is, wordt bij Rizsas vermeden. Deze actueel overheersende benadering focust immers op het tekort, leidt
vaak tot reducerende diagnoses, vergroot het risico op een standaardbehandeling en legitimeert de schijnbare eindigheid van een schoolsysteem. In de werking van Rizsas is de institutionele pedagogie een inspiratiebron en bezielende kracht. Ze staat voor het samen maken en dragen van
een geheel waarin ieder met zijn bijzonderheden een eigen plaats kan vinden. De nadruk ligt op de instituten, die tussen alle deelnemers staan en het samenzijn vormgeven, niet op de jongere en zijn problematiek. Het werken met de jongeren gebeurt onrechtstreeks. Het is een visie die
werkt bij de organisatie van leefgroepen in residentiële centra en wellicht toepasbaar is in vele andere pedagogische contexten die het samenleven centraal stellen. Dit boek brengt verhalen, getuigenissen en reflecties van de mensen die dagelijks Rizsas (mee)maken. Ze worden aangevuld
met diverse theoretische bijdragen van professoren, beleidsmakers en een kunstenaar. Zo wordt duidelijk wat er zich afspeelt op Rizsas en waartoe deze bevrijdende pedagogie kan leiden.
R-Calculus, III: Post Three-Valued Logic Jul 01 2019 This third volume of the book series shows R-calculus is a Gentzen-typed deduction system which is non-monotonic, and is a concrete belief revision operator which is proved to satisfy the AGM postulates and the DP postulates.
In this book, R-calculus is taken as Tableau-based/sequent-based/multisequent-based to preserve the satisfiability of the Theory/sequent/multisequent to revise, or sequent-based, to preserve the satisfiability of the sequent to revise. The R-calculi for Post and three-valued logic is given.
This book offers a rich blend of theory and practice. It is suitable for students, researchers and practitioners in the field of logic.
Tegengif, tegen zekere zamenspraken over den godsdienst, tusschen een lid der R. Katholijke, een der Gereformeerde en een der Luthersche KerkMar 01 2022
Rondborstige bedenkingen, over de brief van een koopman te R. aan een zyner vrienden te A. ter gelegenheid der overgeleverde memorie van de heeren d'Affry en YorkeJun 11 2020
Eerste(-vierde) sendbrief van Adeodatus p{r.} aan alle de catholijken van het Vereenigde Nederland, strekkende tot verdeediging van de doorl. aerts-bischop van SebastenApr 09 2020
Grondige onderrigting ter genezing de[r] kaalhoofdigheid die niet door hoogen ouderdom ontstaan is Jan 19 2021
Guldene annotatien van F[r]anciscus Heerman Apr 21 2021
Sake van revisie. Tusschen m{r.} Gerard Bicker van Zwieten [...] raad in de vroedschap der stad Amsterdam [...] impetrant [...] en diaconen van de christelyke Nederduytse gemeente, der voorsz. stad, gedaagdensMar 09 2020
Advertissement gemaeckt, ende den edelen Hove van Utreght overgegeven by m{r.} Jacob Ormea [...] ende m{r.} Bernard Costerus [...], op ende jegens Cecilia KroesenMay 11 2020
Christelicke ende ernstighe vermaninghe tot vrede aen R. Donteclock, over sijne t'samensprekinge vande vertaelde Theses ofte disputatie D. Francisci Gomari ende D. Iacobi Arminij, aengaende de goddelijcke predestinatie. VVaer inne het verschil datter is tusschen de
voornoemde professoren in dit stuck der leere claerlijck wordt gheopent ... Jan 07 2020
Achter de schermen bij Peter R. de Vries - Een terugblik Sep 07 2022 Kees van der Spek werkte ruim tien jaar bij het programma ‘Peter R. de Vries, misdaadverslaggever’. In dit boek geeft hij een terugblik op het programma, de mensen en de man. In dit geactualiseerde boek geeft Kees
van der Spek een terugblik op Peter R. de Vries in zijn werk als misdaadjournalist. Tegen de achtergrond van vele onderzoeken in Nederland en in alle uithoeken van de wereld beschrijft Kees van der Spek in een toegankelijke schrijfstijl spannende avonturen en persoonlijke anekdotes
rondom de opnamen voor Peters toenmalige misdaadprogramma.
Advertissement omme vrauw Robertine de Landas, douagiere van Jo.r Hendrick van Rockelfaing ... ter eender sijde jeghens Jo.r George van Rockelfaing ...Jul 13 2020
Applied Spatial Data Analysis with R Oct 04 2019 Applied Spatial Data Analysis with R, second edition, is divided into two basic parts, the first presenting R packages, functions, classes and methods for handling spatial data. This part is of interest to users who need to access and
visualise spatial data. Data import and export for many file formats for spatial data are covered in detail, as is the interface between R and the open source GRASS GIS and the handling of spatio-temporal data. The second part showcases more specialised kinds of spatial data analysis,
including spatial point pattern analysis, interpolation and geostatistics, areal data analysis and disease mapping. The coverage of methods of spatial data analysis ranges from standard techniques to new developments, and the examples used are largely taken from the spatial statistics
literature. All the examples can be run using R contributed packages available from the CRAN website, with code and additional data sets from the book's own website. Compared to the first edition, the second edition covers the more systematic approach towards handling spatial data in
R, as well as a number of important and widely used CRAN packages that have appeared since the first edition. This book will be of interest to researchers who intend to use R to handle, visualise, and analyse spatial data. It will also be of interest to spatial data analysts who do not use
R, but who are interested in practical aspects of implementing software for spatial data analysis. It is a suitable companion book for introductory spatial statistics courses and for applied methods courses in a wide range of subjects using spatial data, including human and physical
geography, geographical information science and geoinformatics, the environmental sciences, ecology, public health and disease control, economics, public administration and political science. The book has a website where complete code examples, data sets, and other support material
may be found: http://www.asdar-book.org. The authors have taken part in writing and maintaining software for spatial data handling and analysis with R in concert since 2003.
Huwelykszangen, ter bruilofte van [...] m{r}. Jan Cordelois, den jongen [...] en [...] Anna Catharina van VelthuysenNov 16 2020
Over de verdiensten van R. Salomo ben Izak, bij verkorting genaamd Ras'si Sep 26 2021
Francisci Gomari Vvaerschouwinghe, over de vermaeninghe aen R. Donteclock Jan 31 2022
Op het afsterven van den weledelen gestrengen heere m{r}. Martinus Johan Veth Dec 18 2020
Zedelijke verhaalen [by R. Feith]. Nov 28 2021
Rondborstige bedenkingen, over de brief van een koopman te R. aan een zyner vrienden te A. ter gelegenheid der overgeleverde memorie van de heeren d'Affry en Yorke, of zamenspraak tusschen een rentenier, rechtsgeleerde en een koopman ...Dec 06 2019
Oefeningen en gebeden voor R. Catholyke christenen Jun 04 2022
Verhandeling over de gemengde huwelijken tusschen de leden der protestantsche en R. Katholieke kerkenJul 05 2022
R Visualizations Aug 02 2019 R Visualizations: Derive Meaning from Data focuses on one of the two major topics of data analytics: data visualization, a.k.a., computer graphics. In the book, major R systems for visualization are discussed, organized by topic and not by system. Anyone
doing data analysis will be shown how to use R to generate any of the basic visualizations with the R visualization systems. Further, this book introduces the author’s lessR system, which always can accomplish a visualization with less coding than the use of other systems, sometimes
dramatically so, and also provides accompanying statistical analyses. Key Features Presents thorough coverage of the leading R visualization system, ggplot2. Gives specific guidance on using base R graphics to attain visualizations of the same quality as those provided by ggplot2.
Shows how to create a wide range of data visualizations: distributions of categorical and continuous variables, many types of scatterplots including with a third variable, time series, and maps. Inclusion of the various approaches to R graphics organized by topic instead of by system.
Presents the recent work on interactive visualization in R. David W. Gerbing received his PhD from Michigan State University in 1979 in quantitative analysis, and currently is a professor of quantitative analysis in the School of Business at Portland State University. He has published
extensively in the social and behavioral sciences with a focus on quantitative methods. His lessR package has been in development since 2009.

De Heeren R. [T. Roorda?], Koorders en Cohen Stuart naar aanleiding van hun schrijven over den Minister van Koloniën, en de Heeren Veth, Roorda en Engelmann in “De Javabode,” November-December 1864, beantwoordOct 08 2022
R staat voor rekening Apr 02 2022 Als Reba Lafferty wordt geboren is haar rijke vader Nord Lafferty al ver in de vijftig. Hij verwent haar schandalig en heeft haar door de jaren heen al meerdere malen de hand boven het hoofd gehouden als ze weer eens de wet had overtreden. Maar als
hij er een keer niet is om haar te helpen, wordt ze veroordeeld voor fraude. Bijna twee jaar later wordt ze vrijgelaten. Om te voorkomen dat ze onmiddellijk weer op het verkeerde pad terecht komt, huurt haar vader Kinsey Millhone in. Wat in de eerste instantie een makkelijke opdracht
lijkt, wordt ineens een stuk moeilijker als Reba’s oude vrienden haar komen opzoeken. Vooral haar oude baas Alan Beckwith zou nog wel eens voor problemen kunnen zorgen...
Dupliecq of tweede antwoord, der gecommitteerdens van het R:C: kerkgenootschap, te Amsterdam; op het ontwerp van schikking over de kerkgebouwen ... Ter municipaliteit ingeleverd op den 11den november 1800Feb 06 2020
Het oneeuwige leven van David R. Aug 26 2021 David voelt zich de gelukkigste man op aarde. Tot de dag dat zijn wereld volledig instort en hij in allerijl op zoek moet naar een nieuwe baan. Die vindt hij in een bedrijf waar drie excentrieke figuren de scepter zwaaien en waar zonder
scrupules met mensenlevens wordt gespeeld. Wanneer David hiertegen in opstand komt, brengt hij zichzelf wel in een heel benarde positie. Wacht hem hetzelfde lot als zovelen voor hem of vindt hij de moed om de dood recht in de ogen te kijken? Leven en dood gaan hand in hand en
sparen niemand. Aardse zaken waar we allemaal mee te maken krijgen worden hier verweven in een intrigerend en spannend verhaal.
Het leven en de nagelatene geschriften van R. Murray M'Cheyne, in leven herder en leeraar te DundeeMay 23 2021
Cronijcke van den lande ende graefscepe van Vlaenderen, gemaect door Jo.r Nicolaes Despars [...] van de jaeren 405 tot 1492Sep 14 2020
Brief van R. Speelman, predikant te Hardinxveld, ter wegneming van eenige bedenkingen over de onlangs ingevoerde Evangelische gezangenOct 16 2020
't Vervolgh van eenige brieven van R. Hogerbeets en andere Aug 06 2022 De Leidse pensionaris Hogerbeets koos de kant van Oldenbarnevelt en werd daarom op Loevestein gevangen gezet.
De Heeren R., Koorders en Cohen Stuart naar aanleiding van hun schrijven over den Minister van Koloniën, en de Heeren Veth, Roorda en Engelmann in "de Javabode" (November-December 1864)Nov 09 2022
Veilingcatalogus, boeken van R. van Olden, 9 tot 17 juni 1829 Oct 28 2021
Ter bruilofte van den [...] heere m{r}. Adriaan Baarend Boom [...] en mejuffrouwe Margarita VerniersJul 25 2021
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