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Theone Jakob Glatz 1816
Vos en konijn Jan Schenkman 1862
De partij van Fidel en Fidelia Agatha 1870 Oorspronkelijk Engels "toy book" met op de voorkant een geometrische sierrand en sierletters in kleurendruk. Bevat 6 paginagrote illustraties in kleurendruk. Twee
honden gaan zich als mensen gedragen en geven een diner. Alle honden worden genodigd, de katten bedienen. Het loopt uit op een vechtpartij die door de bloedhond wordt gewonnen. Met kleurige platen van
fraai geklede honden in alle soorten, en een prachtige plaat over twee pagina's van de gedekte tafel met de aanzittende gasten.
Lotgevallen van Robinson Joachim Heinrich Campe 1839
Aschenbrödel Jan Pieter Heije 1865
De geschiedenis der wereld, aan het volk verhaald Adolf Streckfuss 1885
Magazijn van belangrijke en leerzame kunststukjes, voor jonge lieden Heinrich Rockstroh 1828
Fabelen en gedichtjes Johan Jacob Antonie Goeverneur 1888 Bundel met getinte litho's en daarbij steeds 1 of 2 pagina's met een gedicht, vaak over dieren. Met een aanhangsel getiteld "Gedichten" met
godsdienstige gedichtjes (pag. 45-72)
Sprookjes uit de oude doos Jan Pieter Heije 1850
Gedichten van Jacques Perk Jacques Fabrice Herman Perk 1899
Wijvenwereld Jelle Haemers 2019-03-19 De middeleeuwen: een donkere periode waarin geweld regeert en mannen de samenleving domineren. Vrouwen komen er amper aan te pas. Dit boek brengt een ander
verhaal. 'Wijven', de middeleeuwse benaming voor vrouwen, zijn het hoofdpersonage. In de Lage Landen hadden vrouwen namelijk veel rechten, die ze gebruikten om handel te drijven, hun mening te
verkondigen en hun wil door te drukken. Levendige verhalen uit steden als Brussel, Antwerpen, Leuven, Breda en Den Bosch vertellen in dit boek over het kleurrijke bestaan van vrouwen. Wijvenwereld hangt
een ander beeld op van de late middeleeuwen, de periode tussen 1250 en 1550, die veel meer leek op onze samenleving dan gedacht. De auteurs gaan bovendien op zoek naar vrouwen die scholden, trouwden
en vrijden, met de bedoeling licht te laten schijnen op hun wensen, ideeën en verlangens. Vele soorten vrouwen bevolkten de stad: rijke onderneemsters, ambachtsvrouwen, begijnen, criminelen, prostituees... Dit
boek laat hen aan het woord, en richt zijn schijnwerpers dus op een wonderlijke 'wijvenwereld'.
Vertellingen in proza en poëzij Anna Barbara Meerten 1840
Tafereel van de overwintering der Hollanders op Nova Zembla in de jaren 1596 en 1597 Hendrik Tollens (Cz.) 1822
Katechismus der natuur Joannes Florentius Martinet 1777
De kleine Jack Thomas Day 1794
Heidebloempjes Tobias van Westrheene (Wz.) 1860
België voor beginners. Editie 2014 Johan Vande Lanotte 2014 Vragen over de complexe staatsstructuur van België? Meer weten over de zesde staatshervorming? Bezorgd over uw rechten t.o.v. de overheid?
Dan is 'België voor beginners' hét boek dat u nodig hebt.0Aan de hand van tekeningen en schema's en in een begrijpelijke, niet-juridische taal worden in het eerste deel een aantal beginselen van de Belgische
staatsstructuur uitgelegd.0De delen II, III en IV gaan in op de verschillende Belgische beleidsniveaus. U krijgt een duidelijk beeld over de werking, organisatie en bevoegdheden van de federale overheid, de
gemeenschappen en de gewesten en de provincies en de gemeenten.0In deel V behandelen we de internationale rechtsorde (de Europese Unie,0de Verenigde Naties en de Raad van Europa).0In het laatste
deel worden een aantal fundamentele rechten van de mens uitgelegd.0Aan het einde van elk hoofdstuk krijgt u een samenvatting.
De Salische wet F.J.E. van Zinnicq Bergmann 1877
Uilen-geluk Theo van Hoytema 1895
's Menschen begin, midden en einde Petronella Moens 1824
Muziek van onze eeuw, 1900-1950 Jules Émile Van Ackere 1954
Onze vrouwen 1890
Het patrijzen nestje en drie andere verhaaltjes C.G. 1851
De oogst Stijn Streuvels 1988
Lettergeschenk voor de jeugd, in proza en poëzij Anna Barbara Meerten 1836
De biezenstekker Cyriel Buysse 1890
De hoogste roem Maarten Maartens 1895
De geschiedenis van den kleinen Hendrik en zijnen oppasser Mary Martha Butt Sherwood 1823
James Watt, of wat er van een veehoeder al groeijen kan W.O. von Horn (pseud. van Friedrich Wilhelm Philipp Oertel) 1865
De leeuw van Vlaanderen Hendrik Conscience 1879
De Reis Van Jan Van Mandeville, Naar de Middelnederlandche Handschriften en Incunabelen. Sir John Mandeville 1908
Enige defecten Robert Loesberg 2012-11-09 In 1974 verscheen een merkwaardig boek: een roman bestaande uit zeven verhalen die zich afspelen in Rotterdam in het jaar 1968, waarin telkens een zekere
Loesberg de hoofdpersoon is. De leeftijd van Loesberg verschilt per verhaal, maar zijn karakter is steeds gelijk: hij haat zijn soortgenoten, vooral de middelmatige en burgerlijke exemplaren, en maakt daarin geen
uitzondering voor zijn ouders, echtgenote, vrienden en collegabejaarden. Enige defecten is, bijna veertig jaar na verschijnen, nog altijd een verontrustend boek: Loesberg is een begenadigd stilist en een
messcherpe observator. Zijn ongeëvenaarde misantropie en niets en niemand ontziende mensenhaat doen boeken als die van Houellebecq verbleken tot een tripje naar de Efteling. Robert Loesberg (1944-1990)
publiceerde twee boeken (Enige defecten en Een eigen auto) en was lange tijd redacteur bij Propria Cures.
Drogon Arthur van Schendel 1896
's Lands glorie Jean-Léon Huens 2005
Ingooigem Stijn Streuvels 2021-09-29 De legendarische Vlaamse schrijver Stijn Streuvels maakte vanaf zijn zeventigste verjaardag de balans op met een autobiografische trilogie. De titels verwijzen naar de
plattelandsdorpen waar hij gewoond heeft: Heule, het geboortedorp waar hij zijn jeugd doorbracht, Avelgem, het dorp van zijn adolescentiejaren en pril schrijverschap, en Ingooigem, waar hij in 1905 zijn eigen
woning ‘Het Lijsternest’ bouwde en tot aan zijn dood woonde. Deze uitgave bevat de volledige tekst van Ingooigem. Streuvels memoreert een aantal sleutelmomenten in zijn volwassen leven en doet uitgebreid
verslag van zijn Palestinareis Bij zijn overlijden in 1969 liet Streuvels een cahier met aantekeningen en citaten na, dat als een slotstuk van Ingooigem kan worden beschouwd. Naar aanleiding van Streuvels’ 150e
geboortedag wordt dit cahier hier voor het eerst gepubliceerd. Deze uitgebreide editie van Ingooigem werd samengesteld en van een toelichting voorzien door Jeroen Cornilly (Streuvelsarchief) en Streuvels’
kleindochter Leentje Vandemeulebroecke. Het boek is geïllustreerd met foto’s die Streuvels zelf maakte.
Felix, of De twaalfjarige Robinson Mme. ... Mallès de Beaulieu 1829
Hortense Dorlaz Catherine Thérèse Woillez (femme de lettres) 1853
De bruidegom van mijn ziel Frans van Isacker 1984 Een ouder wordende vrouw blikt terug op haar gelukkig huwelijksleven
Hoe langer hoe liever Johan Jacob Antonie Goeverneur 1836 Anoniem verschenen bundel met steeds een eenzijdig bedrukt blad met een ongesigneerde gravure en 1 of 2 pagina's met een gedicht, meestal over
dieren. Achterin is een "Aanhangsel" opgenomen met godsdienstige gedichten zonder plaatjes (p. 43-67)
Werkboek economie G. Van Rompuy & P. Wessa 1992
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