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Bulletin usuel des lois et arrêtés 1871
Books in Print 1977
Hollandse wijsgeren in Brabant en Vlaanderen Jacques J. M. Baartmans 2001
Verhalen uit de geschiedenis van België Johan Michiel Dautzenberg 1856
Oud-nederlandsche kaartmakers in betrekking met Plantijn Jean Denucé 1912
Vrijbuiter Morris Gleitzman 2001 De elfjarige Angus moet iedere dag op zijn vijfjarige broertje en
zijn babyzusje passen: van school en het kinderdagverblijf halen, voor ze koken, ze naar bed
brengen, het huis opruimen. Vanaf ca. 10 jaar.
Bydragen tot de kennis van het oude strafrecht in Vlaenderen Jozef Bernaert Cannaert
1835
Een kleine kans Marjan Hof 2009-10-31 Kiek is bang. Haar vader is ver weg, in een land waar het
oorlog is. Hij is dokter en wil mensen helpen. Maar het is daar levensgevaarlijk. Hij kan een ziekte
krijgen, of een ongeluk. En er zijn verdwaalde kogels! De moeder van Kiek stelt haar gerust. Bijna
niemand heeft een dode vader. De kans dat Kieks vader iets ergs overkomt is maar heel klein.
Kiek wil de kans nog kleiner maken. Ze krijgt een idee...
Mercator Nicholas Crane 2002
Archie Greene en het geheim van de magiër D.D. Everest 2015-03-21 Op zijn twaalfde
verjaardag ontvangt Archie Greene een geheimzinnig cadeau, dat wordt bezorgd door iemand van
een gerenommeerd advocatenkantoor. Het is een vierhonderd jaar oud boek dat geschreven is in
een taal die hij niet kent. In het pakket zit ook een speciale opdracht, Archie moet het boek
terugbrengen naar het Museum van Magische Varia. Archie heeft geen idee waarom juist hij het
boek heeft gekregen, maar hij merkt al snel dat duistere krachten er alles voor over hebben het
boek te bemachtigen. Archie komt terecht in een wereld waarin boeken kunnen praten,
bibliothecarissen toverkracht bezitten en magische spreuken tot leven komen.
De Zwaluwman Gavriel Savit 2016-05-26 Een sprookjesachtige, originele roman over de
omzwervingen van een jong meisje tijdens de Tweede Wereldoorlog; voor de lezers van ‘De
boekendief’ en ‘De jongen in de gestreepte pyjama’. Krakau, 1939. Anna Lania is zeven wanneer
de Duitsers haar vader oppakken. Ze blijft alleen achter, tot ze de Zwaluwman ontmoet. Hij is lang
mysterieus en heeft uitzonderlijke gaven. Ze weet dat de Zwaluwman niet haar vader is, maar hij
heeft wel eenzelfde gevoel voor talen. Zelfs voor die van de vogels. Wanneer hij een zwaluw roept
op zijn arm te gaan zitten drogen haar tranen en besluit ze hem te volgen. Weg uit de gevaarlijke
stad, het bos in. Maar in tijden van oorlog kan alles gevaar betekenen. Zelfs de Zwaluwman. Met
‘De Zwaluwman’ heeft Gavriel Savit een weergaloze roman geschreven die harde levenslessen
niet schuwt, maar tegelijkertijd de verrassende mogelijkheden laat zien die het leven biedt. ‘Dit
fenomenale debuut zal ieders hart veroveren.’ – ‘The Sunday Times’ ‘Een verbluﬀend debuut over
oorlog, overlevingskracht en menselijkheid. Het doorstaat de vergelijking met ‘De boekendief’ en
‘De jongen in de gestreepte pyjama’ glansrijk.’ – ‘The Bookseller’
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Het geheim van de Berg Sinai James Bentley 1985 Geschiedenis van het Catharinaklooster in
de Sinaï, en van de vondst in 1859 van een uitermate belangwekkend bijbelhandschrift door de
bijbelgeleerde Tischendorf..
Placcaet 1613
Een monument voor het land Nele Bracke 2008 In A monument to the country. Oﬃcial statistics in
Belgium, 1795-1870, Nele Bracke unravels why and how the Belgian state and its predecessors
organized and developed an oﬃcial statistical apparatus in order to collect numerical information.
The study captures the underlying objectives and structures, as well as the methods to compile
statistics. Nele Bracke investigates the meaning and signiﬁcance of government statistics in the
19th-century State and society. In Belgium, early social scientists established an internationally
renowned 'statistical system' designed to collect information about the country, the people and
the society. This 'statistical system' was built around the 'Commission centrale de Statistique'
(statistical committee) and the production of demographic, economic and agricultural censuses. In
the ﬁrst part of the book, the author analyzes the institutional history of the 'Commission centrale
de Statistique' and its predecessors. In the second part of the book, she studies the censuses.
De gestichten van liefdadigheid in België van Karel den Groote tot aan de XVIe eeuw
Petrus Paul Maria Alberdingk Thijm 1883
Zilveren bruiloft Maeve Binchy 2015-11-21 Desmond en Deirdre Doyle zijn bijna vijfentwintig
jaar getrouwd. Hoeveel tijd de organisatie van een groot feest ook kost, dochter Anna is
vastbesloten het jubileum van haar ouders niet zomaar voorbij te laten gaan. Het is alleen nog
maar de vraag of de zilveren bruiloft echt feestelijk zal worden. Iedereen uit het gezin Doyle houdt
namelijk de schijn op, koestert een geheim of lijdt onder een verborgen verleden. Met de dag
stijgt de spanning binnen het gezin, totdat de eerste gasten arriveren op het feest...
Welterusten... Kleine Beer Martin Waddell 1988 Kleine Beer kan niet slapen, het is veel te
donker. Maar zelfs de grootste lantaarn helpt niet! Prentenboek met sfeervolle zachtgetinte
waterverﬁllustraties. Vanaf ca. 4 jaar.
Het gesond oordeel over de rechten van de souvereyniteyt der nieuwe Vereenigde Provincien der
Nederlanden 1790
De Standaard Gaston Durnez 1993
Twee ballingen's lands tijdens onze opstand tegen Spanje Leendert Brummel 1972
Geschiedenis van de joden van de Lage Landen Ludo Abicht 2006 De geschiedenis van de
Lage Landen is ondenkbaar zonder de cruciale rol te vermelden die de joodse gemeenschap heeft
gespeeld. In historische steden als Amsterdam of Antwerpen is de joodse aanwezigheid zeer
zichtbaar. Maar er is ook een verborgen verhaal dat parallel loopt met de hoogte- en dieptepunten
uit onze geschiedenis. In zijn fascinerende Geschiedenis van de Joden in de Lage Landen belicht
Ludo Abicht een minder bekend verleden, dat voor België en Nederland nog steeds van groot
belang is. De auteur gaat terug tot de vroegste vermelding van de joodse gemeenschap, in de
dertiende eeuw. Hij tracht ook een antwoord te vinden op de vraag of de eenentwintigste eeuw
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het vaak voorspelde einde van de 'joodse diaspora' zal brengen.
Privilegies uitbeelden de Zuidnederlandse wapenkoningen en wapenkunde in de eeuw der
verlichting Luc Duerloo 1991
De appeltaart van hoop Sarah Moore Fitzgerald 2016-04-06 Oscar Dunleavy bakt de meest
perfecte appeltaarten ter wereld. Nu wordt hij vermist en men vermoed dat hij dood is. Niemand
lijkt zich erover te verbazen, behalve zijn beste vriendin Meg en zijn broertje Stevie. Meg en
Stevie zijn vastbesloten om te ontdekken wat er met Oscar is gebeurd. Samen leren ze over
loyaliteit en vriendschap en de kracht van hoop.
Dr. L. R. Beijnen Johannes Dyserinck 1906
Picknick met taart Tjong Khing The 2005 Meneer en mevrouw hond hebben taarten gebakken
voor een picknick, maar onderweg komen ze vele obstakels tegen en blijken de taarten tenslotte
verdwenen te zijn. Tekstloos prentenboek met gedetailleerde zoekplaten in kleur. Vanaf ca. 5 jaar.
Dodelijk inzicht Robert Goddard 1996 Een aan lager wal geraakte Engelsman van middelbare
leeftijd gaat op onderzoek uit als enkele ex-collega's, allen briljante wetenschappers, vermoord
zijn.
Jacob van Artevelde Patricia Carson 1996
De Patriottentijd Jan Lambrecht Domien Sleeckx 1889
Nieuwe vrienden voor de Steenstraat Elizabeth Honey 2007 Henni (ik-ﬁguur) gaat met haar
vrienden uit de Steenstraat op vakantie naar de Ketelbaai. Daar beleven ze allerlei avonturen en
ontmoeten nieuwe mensen. Vanaf ca. 10 jaar.
De onstuitbare Mrs. Pollifax Dorothy Gilman 1983 Een eerzame weduwe en grootmoeder krijgt
van de Amerikaanse geheime dienst de opdracht in Istanbul een overgelopen communistische
agente op te sporen.
Nederlandsche historie: 1572-1583 Augustyn Van Hernighem 1864
Willem van Oranje: een strijd voor vrijheid en verdraagzaamheid Arie Th. van Deursen 1984
Verloren zielen Lisa Jackson 2013-07-04 Aan het All Saints College zijn vier meisjes verdwenen.
Ze waren 'verloren zielen', kwetsbare meisjes om wie niemand iets gaf. De politie denkt dat ze
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zijn weggelopen, maar Kristi Bentz, de dochter van een rechercheur in New Orleans, vermoedt dat
iets hen verbindt, iets angstaanjagends. Ze besluit zich opnieuw als studente in te schrijven. All
Saints College is erg veranderd sinds Kristi er studeerde. De universiteit heeft een reputatie
verworven met leergangen als het bijzonder populaire 'De invloed van vampirisme op de moderne
cultuur en literatuur'. Er wordt geﬂuisterd over een duistere cultus waarbij de deelnemers ﬂesjes
bloed om hun nek dragen. Om de waarheid te vinden moet Kristi de rol spelen van een verloren
ziel. Maar Kristi begint zich af te vragen of ze de jager is of de prooi
Een zaterdag in september Maeve Binchy 2019-08-20 Elk weekend rijdt Tom Fitzgerald met
zijn paarse busje van Dublin naar Rathdoon, een klein plaatsje op het Ierse platteland. En elk
weekend stappen dezelfde passagiers in. Ook dit weekend in september zijn ze er allemaal weer.
Nancy Morris, die maar niet begrijpt waarom iedereen zo afstandelijk tegen haar doet. De vrolijke
Dee Burke, die zelfs in Rathdoon niet de rust vindt die ze zoekt. Ken Kenney, die zich steeds
vreemder lijkt te gaan gedragen. En Celia Ryan, die achter de bar staat in de pub van haar
moeder en moed probeert te verzamelen voor een lastige confrontatie. Maeve Binchy is
ongeëvenaard in het tot leven wekken van menselijke personages met hun heel herkenbare
gevoelens en emoties, hun gedachten en onzekerheden... Over de boeken van Maeve Binchy
‘[Maeve Binchy] schrijft met humor en heel veel vertelkracht.’ Trouw ‘Deze roman is goed voor
een paar tranen, door de mooie schrijfstijl van Maeve Binchy.’ Libelle ‘Haar verhalen stralen
warmte uit en hebben iets magisch.’ Oprah Winfrey
Minister dixit Wim De Pauw 2005
Het boek der rabauwen en naaktridders Lode Baekelmans 1917
Adellijke levensstijl Koen de Vlieger-De Wilde 2005
Redenvoeringe Uytgesproken in de Cathedrale Kerke van St. Baefs Martin Jean De Bast 1790
Anton kan toveren Ole Könnecke 2007 Anton kan toveren, maar op een andere manier dan
iedereen denkt. Groot vierkant prentenboek met expressieve tekeningen in sobere kleuren. Vanaf
ca. 4 jaar.
Leopold I en zijn tijd Carlo Bronne 1971
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