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matthijs vermeulen leven en werk - matthijs vermeulen 1888 1967 matheas christianus franciscus van der meulen die
zich sinds 1910 matthijs vermeulen noemde werd geboren op 8 februari 1888 in helmond destijds een stadje met
opkomende industrie aan de rand van de straatarme peel, verzet en collaboratie in limburg vlaanderen stormfront verzet en collaboratie in limburg vlaanderen 1 burgeroorlog in limburg 1 1 het verdriet van limburg 1 2 in limburg zijn de
meest gruwelijke ding, overzicht kranten publicaties waarin heemraadssingel of - overzicht kranten publicaties waarin
heemraadssingel of heemraadsplein of hun bewoners worden genoemd publicaties zijn opgenomen in chronologische
volgorde naar de datum van de gebeurtenis die ze beschrijven, cumulatief register w f hermans volledige werken - ba
chaperonne van ad le hugo uit barbados xiv 393 baader andreas 1943 1977 duitse terrorist xiii 36 233 356 843 baader franz
von 1765 1841 duitse arts en filosoof xi 819 1000 xv 136 137 139 baar peter paul de 1952 historicus xv 736 737 met rob
grootendorst theo thijssen in de ochtend van het leven editie 1994 xv 736 737 baaren theo van 1912 1989 dichter en, emiel
van haver en het cultureel leven in sint niklaas - deel ii tijdens de tweede wereldoorlog bij het idee van een portret voor
emiel van haver in de burgemeestergalerij van het stadhuis laaiden de gemoederen hoog op blijkbaar was van haver als
oorlogsburgemeester zelfs na zijn dood in staat een controverse te veroorzaken, stanislau 1942 1945 index htm
eindhovenfotos - contact opnemen zie bovenstaande e mail en o v v stanislau na het overlijden van mijn moeder r de waal
ijsseldijk zijn een aantal documenten van mijn vader f g j de waal tevoorschijn gekomen die gaan over zijn
krijgsgevangenschap hieronder zijn een aantal foto s getypte verslagen brieven en tekeningen, homoseksuelen in oorlog
en verzet - in de jaren 1930 tot 1932 vervaardigt hij voor de statenzaal van het provinciehuis in haarlem negen wandtapijten
met ornamenten rond de wapens van noord hollandse gemeenten het jaar daarop krijgt hij de opdracht voor een
wandschildering voor het consultatiebureau van de gemeentelijke geneeskundige en gezondheidsdienst in amsterdam,
postnl iconen van de post - iconen van de post toont de ontwerpgeschiedenis van postnl in een notedop, antiquariaat
duthmala boeken over heiligen - heiligenbeschrijvingen 40241 briefe der heiligen theresia von jesu teil i und ii 1914 fr a ab
immaculata conceptione hb goudopdr geb 638 pag i 664 ii ge llustreerd 10, het kempisch legioen de dubbele strijd van
een - deel i de oorlogsjaren a definities en begrippenkader het verzet vooraleer te starten met de gebeurtenissen die zich
afspeelden in het begin van de jaren 1940 wil ik eerst nog een theoretisch kader schetsen, publieke personen
blootgelegd op pateopedia - publieke personen worden blootgelegd op de online pateopedia door wholly science
grondlegger johan oldenkamp van de meertalige pateo nl website, boekje pienter the way of life van een militair synoniem spoorwegemplacement kleinere specifiek militaire infrastructuur die in beheer en eigendom is bij het ministerie
van defensie tot het einde van de koude oorlog was het raccordement de locatie waar voortdurend platte spoorwegwagons
gereedstonden om bij oorlogsdreiging zo snel mogelijk een groot aantal tanks en pantservoertuigen naar de noord duitse
laagvlakte te kunnen transporteren, op zoek java post - ik zoek naar mijn vaders graf en iformaties over zijn dood in het
hospitaal in de bandung area zijn naam rufino valdivia hij is daar in die buurt begraven, documentatie wechelderzande
heemkundige kring norbert de - heemkundige kring norbert de vrijter bekijken titel auteur omschrijving tijdnrjaar tijdnrvol
trefwoorden tijdnrmaand, sjks kwaliteit voor de toekomst - de homepage van de offici le website voor het sint jozef klein
seminarie te sint niklaas, pierre auguste renoir henk verveer - 01 pierre auguste renoir 1841 1919 portrait de la m re de l
artiste portret van de moeder van de kunstenaar 1860 olieverf op linnen 45 x 38 cm priv collectie bron n ret 2011 pag 13
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