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De hormoonfabriek
De Economist
De Levende natuur
Prudens van Duyse's Nagelaten gedichten
Kinder-courant
De Pausen en het protestantisme
The International Authors and Writers Who's who
Brinkman's cumulatieve catalogus van boeken, en verder in
den boekhandel voorkomende artikelen
Dit is het verhaal van Luce en haar zoektocht naar de waarheid. Dit is het verhaal
waar iedereen voor zal vallen. In vier verhalen en een epiloog ontdekt de lezer
alles over de eerdere levens van de belangrijkste personages uit de Fallen-serie.
Het draait niet alleen om Luce en Daniël. Zo worden Miles en Shelby in de
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middeleeuwen verliefd, ontdekt Roland een andere kant van Arriane, vraagt
Arrianes liefde Aleksandr haar hoogverraad te plegen tegenover Daniël en beleven
Luce en Daniël eenmalig een romantische Valentijnsdag. In de epiloog komen alle
karakters samen.

Reinaard de Vos
Opstand
With 1901/1910-1956/1960 Repertoium is bound: Brinkman's Titel-catalohus van
de gedurende 1901/1910-1956/1960 (Title varies slightly).

National Union Catalog
Het eerste schip op de Newa
Algemeene geschiedenis
Over de Alpen
Hermelijn
De staatkundige tooverlantaarn, of Utopisch-politische
snelwagen. [By F. W. G. Linck.]
Boekblad
Hermelijn
Maçonniek weekblad
Two-in-one Special Edition of the International Authors and
Writers Who's Who, International Who's who in Poetry
Liefde en venijn tussen broers, tegenstrijdige belangen tussen commercie en
wetenschap, met bronsthormoon volgestopte fabrieksmeisjes en door testosteron
voortgedreven kerels De hormoonfabriek is een bloedstollend verhaal gebaseerd
op historische feiten, waarin het zicht op goed en kwaad soms wordt vertroebeld
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door de roes van de vooruitgang. De succesvolle ondernemer Mordechai de Paauw,
Motke voor vrienden, kijkt terug op zijn leven terwijl hij in een bed ligt met een
ijzeren rand, dat lijkt op de kooien waarin de proefdieren van zijn laboratorium
werden opgesloten. Hij realiseert zich dat het hem niet gelukt is fatsoenlijk te
leven. In de jaren twintig van de vorige eeuw stonden hij en zijn tweelingbroer
Aron aan het begin van een adembenemend project. Samen met de beroemde
hoogleraar en farmacoloog Rafael Levine richtten ze een bedrijf op, waarin het
slachtafval van Motkes vleesfabriek gebruikt werd voor het ontwikkelen van
hormoonpreparaten. De omstandigheden aan het begin van de onderneming zijn
niet gunstig. Armoede en criminaliteit in de katholieke provinciestad, de
klassenjustitie die in het interbellum gemeengoed is en het opkomend
antisemitisme vormen een giftig mengsel. Maar Motke zet door, geen prijs lijkt te
hoog. Als na de Tweede Wereldoorlog de balans wordt opgemaakt, blijkt dat
niemand ongeschonden uit de strijd is gekomen.

Maneschijn over uw hart
Brinkman's catalogus van boeken en tijdschriften
1286: Schotland verkeert in de ijzige greep van een van de strengste winters ooit
en het volk vreest dat de Dag des Oordeels is gekomen vrees die terecht lijkt
wanneer de koning van Schotland wordt vermoord. Vanuit Frankrijk heeft zijn
zwager, de koning van Engeland, diens ondergang gepland vanwege een oude
profetie van Merlijn. Volgens deze profetie zal er één man heersen over een
verenigd koninkrijk zodra de vier relieken van Brittannië zijn gevonden. Edward I is
vastbesloten die man te worden, en de moord op de koning van Schotland was
slechts de eerste stap in zijn plan om Engeland voorgoed te veranderen. Maar dan
verrijst uit de ruïnes van de oorlog een man die de loop van de geschiedenis zal
veranderen. Zijn naam is Robert Bruce. Dit is zijn verhaal.

Eigen Haard
Lektuurgids
Brinkman's Cumulatieve catalogus van boeken de in Nederland
en vlaanderen zijn uitgegeven of herdrukte
Bibliographie de Belgique
Venus in bont
Met hermelijn-stappen
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The National Union Catalogs, 1963The International Authors and Writers Who's who
Voorts een alphabetische lijst van Nederlandsche boeken in België uitgegeven.

De vriend der waarheid
Belgische bibliografie
Algemeene geschiedenis
Handboek ten dienste van het wapen der Koninklijke
Marechaussee
Overspannen van verliefdheid levert de dweepzieke Severin von Kusiemski zich
onvoorwaardelijk uit aan zijn klassieke ideaal, Venus, gepersonifieerd in de
heerszuchtige Wanda von Dunajew. Wat volgt is een pijnlijk eerlijke literaire
getuigenis over de volmaakte onderwerping, die overgaat in slavernij, en die vanaf
het begin gedoemd is te eindigen in verraad. Leopold von Sacher-Masoch legt met
chirurgische precisie de slaafs aangelegde psyche bloot en heeft, zij het ongewild,
zelfs zijn achternaam doorgegeven aan deze seksuele entiteit, het masochisme.
emVenus in bontem ontketende destijds, vanwege de extravagante erotische
thematiek, een groot schandaal in de media en geldt tot op heden als de essentie
van de fetisjistische literatuur.

Nieuwsblad voor de boekhandel
Fallen in love
Brinkman's cumulatieve catalogus van boeken
De huisvriend
Reinaard de Vos
Schönbrunn en Parijs
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