Het Boek Visschen Beschrijving Voornaamste
de stichting verdronken geschiedenis organiseerde in het ... - de stichting verdronken geschiedenis
organiseerde in het kader van het project ‘verhalen van de eems-dollard kust’ in het najaar van 2016 avonden,
middagen en excursies waarop zeer uiteenlopende verhalen uit de geschiedenis van deze kustregio werden
verteld. verhaal: dit project werd mogelijk gemaakt door: vis als graadmeter voor de eems ... de vissen van
nederland - strandvondsten - zetten het geheel in een interessant historisch perspektief. ondanks dat het
boek geschreven is voor het gebruik van de amateur is het zeker niet amateuristisch van opzet. tekening en
beschrijving op dezelfde pagina zijn erg handig; de beschrijvingen zijn kort maar duidelijk. een handig formaat
boek, ingebonden, plezierig in het gebruik. j.g. anpa archief van nederlandse plaatjesalbums scho01
met z’n ... - in het voorwoord wordt gerefereerd aan een eerder album. dat was het reclamealbum “de
diergaarde” (circa 1932). na dit tweede en enige eigen album heeft scholtens nog het reclamealbum
“verzamel-album met leerzame beschrijving van plaatjes bloemen – groenten en visschen” (circa 1936)
uitgegeven. het zeventiende-eeuwse wapen van walcheren - antonzeven - andere voorbeelden zijn te
vinden in de vries’ boek over de wapens van de nederlanden2. in 1644 werd door zuerius van boxhorn de
eerder door johan reygersbergen geschreven chroniick van zeelandt3 na revisie en aanpassing opnieuw
uitgegeven. hierin vinden wij een beschrijving van het wapen van walcheren (afb. 1). het toont ons een walvis
op ... (vitus brenneker). (privé uitgave; paulus- - wordt een uiterst levendige beschrijving gegeven van
leven en werken van de bevolking, van de opkomst, verval en wedergeboorte van cul- ... het is te hopen dat
velen in amerika van dit boek kennis hebben genomen en het zou nog meer te hopen zijn dat de leerlingen op
onze ... vertellen over het leven van de visschen. „wij zijn natuurliefhebbers, huygens institute - royal
netherlands academy of arts and ... - visschen, was - in aansluiting aan zijn opleiding - een zuiver ...
beschrijving der verzamelingen van lunghuhn verscheen in een afzonderlijk boek 1), die van het latere
materiaal in een door martin gecreëerd en geredigeerd tijdschrift, de "sammlungen des ... jacob van
maerlant’s „der naturen bloeme” - jacob van maerlant’s „der naturen bloeme”. door
a.jrvaas+van+rooijen. (vervolg van blz. 320.) enkel en alleen ontleende hij aan het oorspronkelijk lo boek zijn
versregels 1—114 over de verschillendeleeftijden van denmensch.op deze wijze vatte hij de 3 boeken van
thomas van cantimpbÉ in één boek samen, waardoorhet hoofdzakelijke vandeninhoudjuist verloren ging,
gevende de ... 190 l. c. van panhuys - ufdcimages.uflib.ufl - visschen (myletes pacu schomb.), in
suriname koemaroe ge-noemd, schoten door het water heen en weer, aangelokt door hun lievelingsspijs, de
bladen dezer plant. het meest uitvoerig en wellicht het fraaist is e. f. im thurn, in zijn boek ^mowgiae 7«^ta«s
o/ gmana, londen, 1883, in zijn beschrijving van den vierhonderd voet hoogen kaietur-val in boeken,
koninklijk zoölogisch - naturalis - het derde boek van de groote zoölogische ... alle drie zagen
enonderzochten ze de visschen, die ze beschreven en waarvan ze ... xaeuwkeurige beschrijving van
deviervoetige dieren, dervissen enbloed-lozewaterdieren, dervogelen, dergekerfdeofkronkeldieren, slangen en
draken, neffens haar beeldnissen. uit het lat. vert, door m. anon. (1933) boekbespreking. dln 37: 281-282
- en daar het werk eventjes meer aanpassen aan nederlandsche lezers. evengoed als ze piccard ingelascht
hebben, kunnen ze bij het vermelden van rafflesia voor malakka ook sumatra en java gedenken. het boek is uit
het engelsch vertaald maar eigenlijk niet heelemaal in het neder-landsch. jac p. th. h. j. kuyper en h. v. d.
noort. uva-dare (digital academic repository) j.h. halbertsma als ... - het lexicon frisicum in twee
groepen, namelijk het fries zoals dat gesproken wordt in de provincie friesland en het fries van buiten
friesland. hij vertelt dat ... me noodgedwongen tot een beschrijving van halbertsma’s lexicografisch veldwerk
en zijn ideeën daarover en ik vergelijk beide met beschrijvingen van de veldwerkmethode voor ... cover page
- openaccess.leidenuniv - van tijd tot tijd in het musaeum geplaatst word. deeze catalogi behooren altoos in
het musaeum voor den hand te liggen, ten einde elk hieruit zien kan, wat er in het zelve te vinden is en teffens
in dezelven de beschrijving kan leezen, van het geen hem in het musaeum onder het oog valt. 3.
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