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STRIPS

Bundels

Comix 2000, coördinatie: Jean-Christophe Menu, selectie: Jean-Christophe Menu, David B, Killoffer, Placid, auteurs: diversen, 1999, Parijs (Frankrijk), L'association, 2000 p's strips, met index op auteurs, gebonden, geïllustreerd, z/w, 2000 p's  strips + index op auteurs, 25x18,5x8,5c cm, isbn 2-84414-022-x, nieuwstaat
prijs 150 euro excl. verzendkosten, incl. verpakking, afhalen mogelijk M
-------------------------------------------------------------
De durvers: Alleen Spoorloos + Mooie navels Wie denk je dat je bent + De Campbells Inferno, Vehlmann en Gazotti + Delaf en Dubuc + Munuera, 2015, Dupuis, in kleur, paperback, 165 p's, 28,5x21,5x0,4cm, isbn 978-90-314-433373-5, nieuwstaat
prijs 6 euro excl. verzendkosten, afhalen mogelijk M
-------------------------------------------------------------
Donald Duck Winterboek 2016, Sanoma, eerste druk, uitgegeven in 2015, Speciaalreeks nr. 35, geïllustreerd in kleur, 144 p's, 27 x 19 cm, isbn 978-90-5855-997-5
prijs 6 euro excl. verzendkosten, incl. verpakking, afhalen mogelijk M
-------------------------------------------------------------


Volledige cycli

Alleen, eerste cyclus, Vehlmann en Gazzotti, 2007-2010, eerste druk, Dupuis, deel 1, 2, 3, 4 en 5, ingekleurd, 5 x paperback, 48 p's, 28,5x21,5x0,4cm, isbn 978-90-314-2703-1, 978-90-314-2874-8, 978-90-314-3928-8, 978-90-314-2990-5, 978-90-314-3086-4, nieuwstaat
prijs 30 euro excl. verzendkosten, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
De heer vastenavond van as, 1: Welkom, 2: De telescoop van Charon, 3: Het land der tranen, 4: Het opstandingsvaccin, Eric Liberge, 2004, 2004, 2005, 2005, allemaal eerste druk, Dupuis, Impressie(s) volledige cyclus, ingekleurd, softcover, 64+63+63+72 p's, 31x24 cm, isbn 90-314-2604-0, 90-314-2605-9, 90-314-2606-7, 90-314-2698-9, zo goed als nieuwe
ALLE VIER SAMEN 20 euro excl verzendkosten, incl. verpakking, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
Extra-Muros Eerste cyclus, Daniel Hulet, 2003, 2004, 2005, Casterman, 1. De kleur van de duivel, 2. Het bal van de waterspuwers, 3. De tovenaarsleerling, oorspronkelijk: 1. La griffe du diable, 2. Le bal de gargouilles, 3. L'apprenti sorcier, ingebonden, hardcover, in kleur, 47 p's, 31x23 cm, isbn 90-303-8118-3, 90-303-8144-2, 90-303-7149-3, nieuwstaat
SAMEN: 25 euro excl. verzendkosten, incl. verpakking, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
Steam Noir 1 + 2 + 3 + 4, Felix Mertikat, Benjamin Schreurder, Floria Steinl, dossier: Verena Klinke, 2011, 2012, 2015, Breda, Dark Dragon Books, met dossier, oorspr. Amin Gemel, vertaling: Bar Productions, kleur, gelijmd, softcover, 64 + 64 + 64 + 112 p's, 28,5 x 22 x 0,5 - 1 cm, isbn 978-94-6078-717-1, 978-94-6078-718-8, 978-94-6078-719-5, 978-94-6078-913-7,  nieuwstaat.
Alle vier samen 30 euro excl. verzendkosten, ophalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
Zwarte Zorya, scenario Sylvia Douyé, tekeningen Fabio Lai, inkleuring Claudia Chec, 2016, eerste druk, Dark Dragon Books, een verhaal uit De wereld van het kristallen zwaard, Collector's Pack edition met omslag, oorspr. 2012, Glénat, 3 x paperback, 3x 56 p's, 28,5x21,5x0,4cm, isbn 9789436732505, nieuwstaat
prijs 24 euro excl. verzendkosten, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------

Pakket 
Pakket manga Death Note 12 + Devil's Relics 1 + Manga Characters
Death Note 12, Tsugumi Ohba & Takeshi Obata, Nederlandse editie, 2008, Antwerpen, Kana, ongeopend nieuwstaat met ingesloten shitajiki, z/w, paperback met omslag, circa 220 p's, 18 x 11,5 cm, ISBN 978-90-8558-066-9
+
Manga Characters, Personages de manga, Manga figuren, Mangafiguren, Cristian Campos en Ikari Studio, 2009, Antwerpen, booqs publishers, inleiding in Engels, Frans, Duits, Nederlands, geïllustreerd in kleur, paperback, 497 p's, 16x12x4 cm, isbn 978-94-60650-02-4, nieuwstaat
+
Devil's Relics 1, Maître Gims, Yoshiyasu Tamura, Darcy, Jean-David Morvan, 2018, Grénoble, Glénat, in het Frans, geïllustreerd, z/w, paperback met omslag, 192 p's, 18,5x12x1,5 cm, isbn 978-2-344-02891-9, goede staat
SAMEN 40 euro exclusief verzendkosten, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk

-------------------------------------------------------------


Weesalbums

Theodoor Cleysters 12: Jaloezieën, Frank Le Gall & Dominique Thomas, 2005, Dupuis, kleur, gebonden, 48 p's, 30x22x1 cm, isbn 90-314-2671-7, nieuwstaat
prijs 10 euro excl verzending, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
------------------------------------------------------------
Croco en co, Vepi en Ceppi, april 1993, Wielsberg, Blitz, Collectie Metro 4, oorspr. uitg. Les Humanoides associés, Humano SA, Geneve, gekleurd, gelijmd, softcover, 46 p's, 31x22x0,3 cm, isbn 90-6661-154-5, nieuwstaat
prijs 6 euro excl verzending, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
------------------------------------------------------------
Figaro, Het masker van de wereld, Steve Van Bael, 2008, Antwerpen, Standaard Uitgeverij, speciale introductie-editie, gekleurd, geniet , 48 p's, 29,50 x 21 cm, isbn 978-90-02-22710-3
6 euro excl. verzendkosten, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
------------------------------------------------------------
Franka, Eigen risico, Henk Kuipers, 2001, Aalden (NL), Uitgeverij Franka, eerste druk, ingekleurd, 48 p's, 28x22x0,3 cm, isbn 90-76706-08-5, nieuwstaat
prijs 15 euro excl. verzendkosten, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
Ronnie Hansen vertelt … Vooruit de Rode Duivels!,  Raymond Redding & Françoise Hugues & Jean Duriau, 1982, Brussel, Novedi, eerste druk, Verscheen in opdracht van de KBVB, kleurendruk, gebonden, 37 p's + 10 p's, 29x21.50 cm, 
prijs 6 euro excl. verzendkosten incl. verpakking, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
Bonanza 6, 1963, Deurne-Antwerpen, ZNU Uitgaven, nietjes in de rug, afwisselend zwarte en blauwe inkt, 36 p's, 25.25 x 18 cm
prijs 6 euro excl. verzendkosten incl. verpakking, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
Devil's Relics 1, Maître Gims, Yoshiyasu Tamura, Darcy, Jean-David Morvan, 2018, Grénoble, Glénat, in het Frans, geïllustreerd, z/w, paperback met omslag, 192 p's, 18,5x12x1,5 cm, isbn 978-2-344-02891-9, goede staat
Prijs 7 euro exclusief verzendkosten, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
Flynn 2: Gele Koorts, Dick Matena, 1993, Zelhem (NL) - Standaard-Antwerpen (B), Arboris), redelijke staat, prijsetiket op titelpagina (zie fotoà kleur, paperback, 29,5 x 22 cm, 46 p's, isbn 90-343-2469-9
6 euro excl. verzendkosten, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
Rik Ringers 54, Het masker van de angst, Tibet en A.P.Duchateau en Didier Desmit en Liliane Labruyère, 2001, wettelijk depot: december 2001 D/2001/0086/432, Brussel, De Lombard uitgaven (Dargaud-Lombard n.v.), redelijke staat, kleur, paperback, 21x.5 x 29,5 cm, 46 p's, isbn 90-5581-417-2
6 euro excl. verzendkosten, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
Maître Corbaque 1: Que justice soit (mal) faite!, Zidrou, E411 (David Ervard), Studio Leonardo, 2011, éditions Sandawe, gebonden, gekleurd, 45 p's, 30 x 21.5 cm, isbn 978-2-930623-00-9
10 euro excl. verzendkosten, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
Maître Corbaque 1: Que justice soit (mal) faite!, Zidrou, E411 (David Ervard), Studio Leonardo, 2011, éditions Sandawe, relié, en couleurs, 45 p's, 30 x 21.5 cm, isbn 978-2-930623-00-9
10 euro's, frais postals non inclus, emballage inclus, possibilité de ramasser chez vendeur
-------------------------------------------------------------
Death Note 12, Tsugumi Ohba & Takeshi Obata, Nederlandse editie, 2008, Antwerpen, Kana, ongeopend nieuwstaat met ingesloten shitajiki, z/w, paperback met omslag, circa 220 p's, 18 x 11,5 cm, ISBN 978-90-8558-066-9
40 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
De smurfen 32: De smurfen in Pililut, Peyo & Alain Jost & Thierry Culliford & Dichtersmurf & Pascal Garray & Nine Culliford 
2013, Antwerpen, Standaard / WPG Uitgevers, paperback, vierkleurendruk, 30 x 21 cm, 48 p's, isbn 978-90-02-25446-8
nieuwstaat
6 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
Game Over 4, Oeps!, Midam & www.gameover.com & Adam & Angèle 
2009, Dupuis, paperback, vierkleurendruk, 30 x 21 cm, 48 p's, isbn 978-90-314-3001-7
nieuwstaat
editie van 2013, 6 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
Conan, de weg der koningen 1, Roy Thomas & Mike Hawthorne & Dave Stewart & Dan Jackson & Doug Wheatley 
2012, Breda, Dark Dragon Books, vierkleurendruk, soft cover, 29 x22 cm, 46 p's, isbn 978-94-60781-391, 
nieuwstaat 
7 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
Jump 17: Een nieuwe start, Charel Cambré 
2013, Strip2000, vierkleurendruk, soft cover, 29 x22 cm, 46 p's, isbn 978-90-70060-49-7, 
nieuwstaat
7 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
Milan K. 3: De oorlog van de Siloviki's, Sam Timel & Corentin 
2013, Antwerpen, Uitgeverij Medusa, vierkleurendruk, hard cover, 30 x22,5 cm, 49 p's, isbn 978-94-6157-098-7, 
gebonden, nieuwstaat 
15 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel, afhalen mogelijk
------------------------------------------------------------
One Shots

Jimena, Binsfeld & Planque, 1992, Dupuis, reeks Vrije Vlucht, in kleur, hardcover, 56 p's, 31x24x1 cm, isbn 90-314-1526-x, zo goed als nieuw
6 euro excl verzendkosten, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
Manga Characters, Personages de manga, Manga figuren, Mangafiguren, Cristian Campos en Ikari Studio, 2009, Antwerpen, booqs publishers, inleiding in Engels, Frans, Duits, Nederlands, geïllustreerd in kleur, paperback, 497 p's, 16x12x4 cm, isbn 978-94-60650-02-4, nieuwstaat
7 euro excl verzendkosten, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
Het ijzeren wiel, Zeljko Pahek, 1991, Zelhem (NL), Arboris, serie Arboris Luxereeks, in kleur, hardcover, 46 p's, 32x24x1 cm, isbn 90-343-22963, zo goed als nieuw
6 euro excl verzendkosten, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
Cher Ami, Ode aan de dieren in de Eerste Wereldoorlog, Ivan Petrus Adriaenssens & Gustavo Garcia & Roman Klochkov & Joost Wynant & Yuko, 2016, Tielt, Lannoo, in kleur, met muziek-cd, softcover met flappen, 120 p's, 24x20x1,5 cm, isbn 978-94-014-3781-3, zo goed als nieuw
20 euro excl verzendkosten, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
------------------------------------------------------------
Strip Noir, Maarten Vande Wiele, 2005, Antwerpen, Bries, z/w met steunkleur, geniet in de rug, 36 p's, 23x15 cm, isbn 90-76708-29-0, nieuwstaat
prijs 6 euro excl verzending, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
------------------------------------------------------------
Het verhaal van de Goscinny's. De geboorte van een Galliër, Catel, 2020, Amsterdam, De Geus, stripalbum, met steunkleur, met bibliografie, vertaling: Toon Dohmen, oorspr. Le roman des Goscinny, naissance d'un Gaulois, 2019, paperback, 342 p's, 22x16x2,5 cm, isbn 978-90-445-4278-3, nieuwprijs: 25 euro
prijs 20 euro excl verzending, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
------------------------------------------------------------
Spiegelingen, Juan Antonio de Blas en Alfonso Aspiri, 1993, Zelhem (Nederland), Arboris, Aboris Luxe-reeks 31, uit het Spaans, oorspr. uitg. Norma 1992, gebonden, in kleur, 48 p's, 32x24x1 cm, isbn 90-343-2439-7, nieuwstaat
prijs 10 euro excl verzendkosten, incl. verpakking, afhalen mogelijk
------------------------------------------------------------
L'Argentine,  Andreas, inkleuring: Isa Cochet, 2019, Futuropolis, in het Frans, gedrukt en gebonden te Gent (Graphius), gebonden, ingekleurd, beschadigd exemplaar, zie foto's, nog altijd prima geschikt als leesexemplaar of als kenningsmakingsexemplaar met de tekenaar-scenarist Andreas, prijs 9 euro ipv 18 euro excl. verzendkosten, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
De reeks van 7: Het geheim van de kousenband, door de volgende auteurs: Biddeloo, Karel (Bik, Karbid), Geerts, Paul, Leemans, Hec, Legendre, Marc (Ikke, Marl), Merhottein, Rob (Merho), Neels, Marc (Marc Sleen), Servranckx, Urbain (Urbanus), Linthout, Willy (Rib), Stallaert, Dirk (Dick Stale), Vandersteen, Willy (Bobs, Wil, Mik, Pim, Wirel, Kaproen, Karl...), 2001, Standaard Uitgeverij, hardcover, 48 p's, 31x21,5 cm, isbn 90-02-21117-1 nieuwstaat,
prijs 40 euro excl. verzendkosten, incl. verpakking, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
Skim, Jilian Tamaki & Mariko Tamaki, 2010, Sherpa, eerste druk, oorspronkelijke: "Skim", vertaling Matt Schifferstein, paperback, geïllustreerd, ongekleurd, 194 p's, 23,5 x 17 cm, isbn 978-90-8988-021-5, nieuwstaat
6 euro excl. verzendkosten, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
Kersten, de lijfarts van Himmler, Patrice Perna & Fabien Bedouel & Florence Fantini, 2016, Antwerpen, Ballon-Media / Glénat, gekleurd, gebonden, 94 p's, 31.5 x 24 cm, isbn 978-94-6294-011-6
12 euro, verzendkosten niet inbegrepen, verpakking wel, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
Het dodenmasker, Enric Siò
1982, Bussum, Centripress bv, vierkleurendruk, gebonden, licht beschadigd voorplat,32x24 cm, 56 p's, isbn 90-305-0608-3
6 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
P.I.G.S., Cecilia Valagussa
2016, VOS uitgeverij, vertaling Peter Moerenhout,
gebonden, vierkleurendruk, oblong, 22 x 29.7 cm, 64 p's, ISBN 978-90-822344-6-6
nieuwstaat, 
15 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel, afhalen mogelijk
------------------------------------------------------------


Striptijdschriften

Stripgids 3, juni 2018 Strip Turnhout, eerste druk, softcover, gedeeltelijk gekleurd, 162 p's, 23,00 x 33,00 cm, isbn 978-90-78814-10-8
Prijs 14 euro excl verzendkosten afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
SFeerie 1, jg. 2006, Libripress, stripblad, geïllustreerd in kleur, 84 p's, 28x21 cm, issn 1872-4337, nieuwstaat, 
Prijs 6 euro excl. verzendkosten, incl. verpakking, 
afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
wakoza
Mad, nrs. 356, 359d,384, 385, jaar 1997 en 1999, Amerikaans komisch tijdschrift, Engelstalig, geïllustreerd, zwart-wit, nietjes in de rug, 50 p's, 27x 20,5 cm, los: 6 euro, alle vier samen: 20 euro excl. verzendkosten, incl. verpakking, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
Parcifal Stripmagazine, 1, jg. 1, jan. 2005, Gent, vzw Lancelot, geïllustreerd in kleur, 84 p's, 24,5x 17 cm, nieuwstaat,
prijs 6 euro excl. verzendkosten, incl. verpakking, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
Schokkend nieuws 73, jg. 2007, horror-, sciencefiction-, fantasy-, cult-blad geïllustreerd in kleur, 60 p's, 29,7x 21 cm, nieuwstaat,
prijs 6 euro excl. verzendkosten, incl. verpakking, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
Pakket Sfeerie 1 + Parcifal 1 + Schokkend nieuws 73 + Stripgids 3
SFeerie 1, jg. 2006, Libripress, stripblad, geïllustreerd in kleur, 84 p's, 28x21 cm, issn 1872-4337, nieuwstaat,
los  6 euro excl. verzendkosten, incl. verpakking, afhalen mogelijk
+
Parcifal Stripmagazine, 1, jg. 1, jan. 2005, Gent, vzw Lancelot, geïllustreerd in kleur, 84 p's, 24,5x 17 cm, nieuwstaat,
los  6 euro excl. verzendkosten, incl. verpakking, afhalen mogelijk
+
Schokkend nieuws 73, jg. 2007, horror-, sciencefiction-, fantasy-, cult-blad, special strip + film, geïllustreerd in kleur, 60 p's, 29,7x 21 cm, nieuwstaat,
+
Stripgids 3, juni 2018 Strip Turnhout, eerste druk, softcover, gedeeltelijk gekleurd, 162 p's, 23,00 x 33,00 cm, isbn 978-90-78814-10-8
Prijs 14 euro excl verzendkosten afhalen mogelijk

ALLE VIER SAMEN 20 euro excl. verzendkosten, incl. verpakking, afhalen mogelijk

Gesigneerde strips

Charly 1, Jouet d'enfer, Magda & Lapière, kleur: J.-Ph.Stassen, 1991, 1997, Dupuis, reeks Repérages, gesigneerd door Magda en Lapière, gebonden, in kleur, 47 pagina's, 30x22 cm, isbn 2-8001-1814-8, als nieuw
prijs12 euro's excl verzending, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
Charly 1, Jouet d'enfer, Magda & Lapière, couleurs: J.-Ph.Stassen, 1991, 1997, Dupuis, série Repérages, signé par Magda et Lapière!, rélié, en couleur, 47 pages, 30x22 cm, isbn 2-8001-1814-8, comme neuf 
prix 12 euros hors frais de port, emballage inclus, possibilité de ramasser chez vendeur
------------------------------------------------------------
Asem, Marc Legendre & Marcel Rouffa, 2010, Oogachtend, paperback met flappen, gesigneerd, geïllustreerd, in kleur, 160 p's, 25,40 x 19,30 cm, isbn 978-90-77549-65-0, nieuwstaat
15 euro excl. verzendkosten, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
------------------------------------------------------------
Lois, Monsieur, de broer van de koning, Martin & Pâques & Weber & Ingrid de Vuyst, 2009, Casterman, kleur, met gekleurde opdrachttekening door Ingrid de Vuyst, paperback, softcover, 48 p's, 29,5x21x0,5 cm, isbn 978-90-303-6255-5, nieuwstaat
10 euro excl verzending, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
------------------------------------------------------------
Alex: Het complot van Baal, Martin & Simon & Lafon & Manuela Jumet & Alexandre de la Serna & Bruno Wesel, 2011, Casterman, kleur, gesigneerd door Simon, met 4 p's dossier, paperback, softcover, 56 p's, 29,5x21x0,5 cm, isbn 978-90-303-6572-3, nieuwstaat
10 euro excl verzending, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
------------------------------------------------------------
Boswachter John, Wouter van Ghysegehm & Ivan Bulté & Bart Pletinckx, 2011, Barcatproductions, kleur, gesigneerd met opdrachttekening, met 2 extra p's, gebonden, 45 p's, 30,5x22x1 cm, isbn 978-94-9061-902-2
18 euro excl verzending, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
------------------------------------------------------------
De poëzie van de kleine bewegingen, Peter Brutin, 2013, Barcatproductions, met opdrachttekening van een volle pagina in z/w, softcover, z/w, 1e druk, 62 p's, 29,70 x 21 cm, isbn 978-94-906-1912-1
12 euro, prijs excl. verzending, excl. verpakking, afhalen mogelijk
------------------------------------------------------------
Freaks' School Vreemde universiteit 1/2 en 2/2, Florent Madoux, 2014, Dark Dragon Books, in kleur, oorspr. softcovers, 72 p's, 28,9 x 21,9 x 0,9 cm, isbn 978-94-6078-186-5 & 978-94-6078-187-2 
15 euro excl verzending, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
------------------------------------------------------------
Lou Cale 2: De gescalpeerde lijken, Warn's & Raives, 1988, Namur, Uigeverij De Spiegel, in kleur, softcover, 44 p's, 30x22,5x0,5 cm, isbn 978-287-142-045-3 
prijs: 6 euro excl verzending, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
------------------------------------------------------------
Anite Blake Vampierjager: Dodenjacht, Laurell  K. Hamilton, Stacie Ritchie, Jess Ruffner-Booth, 2008, Mynx, in kleur, vert. Lia Belt, oorspr. Graphic novel - Anita Blake, Vampire Hunter, Guilty Pleasures, 2007, paperback, 164 p's, 23x17x1 cm, isbn 978-90-2254-903-2, zo goed als nieuw
prijs: 6 euro excl verzending, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
------------------------------------------------------------
Parafernalia

Manga Characters - Personnages de manga - Manga Figuren - Mangafiguren, Cristian Campos, illustraties: Ikari Studio, 2009, Antwerpen, booQs publishers, viertaling Nederlands, français, english, Deutsch, geïllusteerd in kleur, paperback, 478 p's, 16x12x4 cm, isbn 978-94-60650-02-4
prijs 10 euro excl. verzendkosten, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
Ash, Dave McKean, krantenbijlage De Morgen, De Morgen-Lannoo, 2003, 1e druk,  Narcolepsy retrospectieve tentoonstelling: Leuven, Tweebronnen, van 8 februari tot 20 april 2003 - Beeld Beeld, Cultuurcentrum. Bijlage bij De Morgen,  soft cover, geïllustreerd in kleur, 12 p's, 29,7 x 21 cm,  nieuwstaat
prijs 10 euro excl. verzendkosten, incl. verpakking, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------

De Rode Ridder

De Rode Ridder, nrs. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 20, 22, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 53, 55, 58 (x2), 63, 64, 66, 67, 75, 77, 80 (x2), 81, 82 (x2), 84, 85, 88, 89, 91, 92 (x2), 93, 96, 98, 103, 104, Standaard Uitgeverij, zwart-wit, 32 p's, 27x21 cm, goede staat, sommige in eerste druk (nl. 63, 77, en alles vanaf 80), 4 afl. dubbel, in totaal 51 boekjes, prijs: 75 euro, voor ontvangst in België: verzending inbegrepen.
-------------------------------------------------------------

Bob Morane

De nieuwe avonturen van Bob Morane 1. Rijke grond, Brunschwig & Ducaudray & Armand & Facio & Vernes, 
2015, eerste druk, Le Lombard, vertaling BOOM!, lettering: Studio Peter De Raaf, paperback, geïllustreerd, in kleur, 60 p's, 29x21,5 cm, isbn 978-90-5581-866-2, nieuwstaat
6 euro excl. verzendkosten, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
De nieuwe avonturen van Bob Morane 2. Het dorpje dat niet bestond, Brunschwig & Ducaudray & Armand & Facio & Vernes, 
2016, eerste druk, Le Lombard, vertaling BOOM!, lettering: Studio Peter De Raaf, paperback, geïllustreerd, in kleur, 56 p's, 29x21,5 cm, isbn 978-90-5581-930-0, nieuwstaat
6 euro excl. verzendkosten, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
Pakket Bob Morane
De nieuwe avonturen van Bob Morane 1. Rijke grond, Brunschwig & Ducaudray & Armand & Facio & Vernes, 
2015, eerste druk, Le Lombard, vertaling BOOM!, lettering: Studio Peter De Raaf, paperback, geïllustreerd, in kleur, 60 p's, 29x21,5 cm, isbn 978-90-5581-866-2, nieuwstaat
+
De nieuwe avonturen van Bob Morane 2. Het dorpje dat niet  bestond, Brunschwig & Ducaudray & Armand & Facio & Vernes, 
2016, eerste druk, Le Lombard, vertaling BOOM!, lettering: Studio Peter De Raaf, paperback, geïllustreerd, in kleur, 56 p's, 29x21,5 cm, isbn 978-90-5581-930-0, nieuwstaat
SAMEN 9 euro excl. verzendkosten, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
Lucky Luke
Lucky Luke: De éénarmige bandiet, tekeningen: Morris, scenario: Bob de Groot, 2016, Lucky Comics, eerste druk, vertaling Peter Vandermeersch, lettering: Studio Peter De Raaf
paperback, geïllustreerd, in kleur
46 p's, 28,5x22 cm, isbn 978-28-8471-402-0, nieuwstaat
6 euro excl. verzendkosten, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
-----------------------
Lucky Luke: De zingende draad tekeningen: Morris, scenario: René Goscinny, 2017, Lucky Comics, eerste druk, vertaling Peter Vandermeersch, lettering: Studio Peter De Raaf
paperback, geïllustreerd, in kleur
46 p's, 28,5x22 cm, isbn 978-28-8471-398-6, nieuwstaat
6 euro excl. verzendkosten, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
-----------------------
Lucky Luke: Dalton City, tekeningen: Morris, scenario: René Goscinny, 2016, Lucky Comics, eerste druk, vertaling Peter Vandermeersch, lettering: Studio Peter De Raaf
paperback, geïllustreerd, in kleur
46 p's, 28,5x22 cm, isbn 978-28-8471-386-3, nieuwstaat
6 euro excl. verzendkosten, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
---------------------------------------
PAKKET Lucky Luke
De éénarmige bandiet, tekeningen: Morris, scenario: Bob de Groot, 2016, Lucky Comics, eerste druk, vertaling Peter Vandermeersch, lettering: Studio Peter De Raaf
paperback, geïllustreerd, in kleur
46 p's, 28,5x22 cm, isbn 978-28-8471-402-0, nieuwstaat
los 6 euro excl. verzendkosten, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
+
De zingende draad tekeningen: Morris, scenario: René Goscinny, 2017, Lucky Comics, eerste druk, vertaling Peter Vandermeersch, lettering: Studio Peter De Raaf
paperback, geïllustreerd, in kleur
46 p's, 28,5x22 cm, isbn 978-28-8471-398-6, nieuwstaat
los 6 euro excl. verzendkosten, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
+
Dalton City, tekeningen: Morris, scenario: René Goscinny, 2016, Lucky Comics, eerste druk, vertaling Peter Vandermeersch, lettering: Studio Peter De Raaf
paperback, geïllustreerd, in kleur
46 p's, 28,5x22 cm, isbn 978-28-8471-386-3, nieuwstaat
los 6 euro excl. verzendkosten, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
ALLES SAMEN 15 euro, verzendkosten, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
Asterix
Asterix: Odyssea Asterigis, Albert Uderzo en René Goscinny, 1984, Stuttgart, Ehapae, Latijn, met inlegvel met woordenschat, oorspr. De odyssee van Asterix, vertaling: Karl-Heinz Graf von Rothenburg, gebonden, 48 p's, 30x22.5 cm, isbn3-7704-0060-7, zo goed als nieuw
40 euro excl. verzendkosten, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
Asterix: Odyssea Asterigis, Albert Uderzo et René Goscinny, 1984, Stuttgart, Ehapae, Latin, avec papier pour le vocabulaire latin, tirre original L'odysse d'Asterix, traduction: Karl-Heinz Graf von Rothenburg, rélié, 48 p's, 30x22.5 cm, isbn 3-7704-0060-7, comme neuf
40 euro's, frais postals non inclus, emballage inclus, possibilité de ramasser chez vendeur
--------------------
Asterix: Filius Asterigis, Albert Uderzo en René Goscinny, 1984, Stuttgart, Ehapae, Latijn, met inlegvel met woordenschat, oorspr. De zoon van Asterix, vertaling: Karl-Heinz Graf von Rothenburg, gebonden, 48 p's, 30x22.5 cm, isbn 3-7704-0063-3, lichte beschadiging
20 euro excl. verzendkosten, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
Asterix: Filius Asterigis, Albert Uderzo et René Goscinny, 1984, Stuttgart, Ehapae, Latin, avec papier pour le vocabulaire latin, tirre original Le fils d'Asterix, traduction: Karl-Heinz Graf von Rothenburg, rélié, 48 p's, 30x22.5 cm, isbn 3-7704-0063-3, un peu endommagé
20 euro's, frais postals non inclus, emballage inclus, possibilité de ramasser chez vendeur
-------------------------------------------------------------
StripGlossy 2017, 2de jg., nr. 6, goede staat, nieuw: 8.95 euro
6 euro excl. verzendkosten, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
 -------------------------------------------------------------
Robbedoes, Yves Chaland, 2013, Dupuis, eerste druk, gedeeltelijk in kleur, met inleiding en uitleiding, hardcover met linnen rug, uit het Frans, vertaling: BOOM!, Wingene, 112 p's, 26,50 x 16,00 cm, ISBN: 978-90-314-3281-3, nieuw
prijs 22 euro excl verzending, incl. verpakking, afhalen mogelijk
------------------------------------------------------------
Spirou
Spirou 4095, 10 augustus 2017, abonnee-exemplaar incl. boekje Spip Magazine 1. nieuwprijs 2.40
5 euro excl. verzendkosten, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
----------------------
Spirou 4087, 10 augustus 2017, nieuwprijs 2.40 euro, 
5 euro excl. verzendkosten, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
----------------------
Pakket Spirou 
Spirou 4095, 10 augustus 2017, abonnee-exemplaar incl. boekje Spip Magazine 1. nieuwprijs 2.40
+ 
Spirou 4087, 10 augustus 2017, nieuwprijs 2.40 euro, 
Samen 6,00 euro excl. verzendkosten, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
Kuifje
Zonnebloem, 'Iets meer naar 't Westen', Hergé & Michael Farr, 2007, Brussel, Moulinsart, hard cover, geïllustreerd in kleur, oblong, 21,60 x 21,80 cm, 40 p's, isbn 978-2-87424-163-5
prijs 6 euro excl. verzendkosten, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
-------------------
Kuifje dubbelalbum, De 7 kristallen bollen / De zonnetempel, Hergé, 1984, Tournai-Dronten, Casterman, geïllustreerd in kleur, hardcover, 22.80 x 30.20 cm, 140 p's, isbn geheel: 90 303 2979 3, isbn bollen 90 303 2507 0, isbn zonnetempel 90 303 2513
prijs: 25 euro, prijs excl. verzending, excl. verpakking, afhalen mogelijk
-------------------
Kuifje dubbelalbum, Het gebroken oor / Cokes in voorraad, Hergé, 1984, Tournai-Dronten, Casterman, geïllustreerd in kleur, hardcover, 22.80 x 30.20 cm, 140 p's, isbn geheel: 90 303 2977 7, isbn oor 90 303 2509 7, isbn cokes 90 303 2503 8
prijs: 25 euro, prijs excl. verzending, excl. verpakking, afhalen mogelijk
-------------------
Kuifje dubbelalbum, De zwarte rosten / De geheimzinnige ster, Hergé, 1984, Tournai-Dronten, Casterman, geïllustreerd in kleur, hardcover, 22.80 x 30.20 cm, 140 p's, isbn geheel: 90 303 2981 5, isbn rotsen 90 303 2518 6, isbn ster 90 303 2516 x
prijs: 25 euro, prijs excl. verzending, excl. verpakking, afhalen mogelijk
-------------------
Kuifje, De 7 kristallen bollen, Hergé, 1997, Tournai-Dronten, Casterman, geïllustreerd in kleur, softcover, 29,5 x 22 cm, 64 p's, isbn 90-303-2761-8
prijs: 6 euro, prijs excl. verzending, excl. verpakking, afhalen mogelijk
-------------------
Kuifje, De zonnetempel, Hergé, 1997, Tournai-Dronten, Casterman, geïllustreerd in kleur, softcover, 29,5 x 22 cm, 64 p's, isbn 90-303-2513-5
prijs: 6 euro, prijs excl. verzending, excl. verpakking, afhalen mogelijk,
-------------------
Kuifje, De krab met de gulden scharen, Hergé, 1997, Tournai-Dronten, Casterman, geïllustreerd in kleur, softcover, 29,5 x 22 cm, 64 p's, isbn 90 303 2508 9
prijs: 6 euro, prijs excl. verzending, excl. verpakking, afhalen mogelijk,
-------------------
Kuifje, Kuifje in Amerika, linnen rug, Hergé, 2005, Tournai-Dronten, Casterman, geïllustreerd in kleur, hardcover, 31 x 24 cm, 64 p's, isbn 90-303-2922-X
prijs: 35 euro, prijs excl. verzending, excl. verpakking, afhalen mogelijk
-------------------
Kuifje, De sigaren van de farao, linnen rug Hergé, 2003, Tournai-Dronten, Casterman, geïllustreerd in kleur, hardcover, 31 x 24 cm, 64 p's, isbn 90-303-2918-1
prijs: 55 euro, prijs excl. verzending, excl. verpakking, afhalen mogelijk
-------------------
Kuifje, Kuifje in Tibet, linnen rug  Hergé, 2004, Tournai-Dronten, Casterman, geïllustreerd in kleur, hardcover, 31 x 24 cm, 64 p's, isbn 90-303-2921-1
prijs: 35 euro, prijs excl. verzending, excl. verpakking, afhalen mogelijk
-------------------
Kuifje, Vlucht 714, Hergé, 1974, Tournai-Dronten, Casterman, geïllustreerd in kleur, softcover, 29,5 x 22 cm, 64 p's, isbn 90 303 2521 6
Gelezen exemplaar. Rug staat wat krom van het lezen. Hier en daar slijtage aan buitenkant en randen. Binnenkant in orde. 
prijs: 6 euro, prijs excl. verzending, excl. verpakking, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
TIJDSCHRIFTEN 
Revolver

Revolver jg. 25/2, oktober 1998, literair tijdschrift van Gerd Segers, paperback, 20 x 25,5 cm
10 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel, ophalen mogelijk

Revolver 103, jg. 26, oktober 1999, literair tijdschrift van Gerd Segers, paperback, 20 x 25,5 cm
10 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel, ophalen mogelijk

Revolver 106, jg. 27, mei 2000, literair tijdschrift van Gerd Segers, paperback, 20 x 25,5 cm
10 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel, ophalen mogelijk

Revolver 108,jg. 27, december 2000,  literair tijdschrift van Gerd Segers, paperback, 20 x 25,5 cm, geïllustreerd
10 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel, ophalen mogelijk

Revolver 113, jg. 28, maart 2002, literair tijdschrift van Gerd Segers, Hugo Claus, Ongezien, paperback, 20 x 25,5 cm, geïllustreerd
10 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel, ophalen mogelijk

Revolver pjeroo roobjee, de liefde voor de contrabas, 1992, literair tijdschrift van Gerd Segers, paperback, 20, geïllustreerd, met 4 offset-litho's, waarvan 1 genummerd van 1 tot en met 300, dit is nummer 100, gesigneerd door pjeeroo roobjee, 20 x 25,5 cm
25 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel, ophalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
RushdieAlert, no. 2 August 1994, London, International Rushdie Defence Committee, chairperson Frances D'Souza, in English, the purpose of the IRDC is to uphold the fundamental right of the individual to freely express his or her beliefs and opinions in whatever form, illustrated, not coloured, 8 p's, 29.5x21 cm, very good condition
price 10 euro's excl. postage
-------------------------------------------------------------
NEERLANDIA & ANV

120 jaar Neerlandia, prof. dr. Ludo Beheydt
2017, Den Haag, geïllustreerd in kleur, paperback, 24 x 17 cm, 42 p's,
6 euro exclusief verzendkosten, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
-----------------
Dit is ANV 2016, Marianne van Scherpenzeel, Jenny Bleijenberg
2017, Den Haag, geïllustreerd in kleur, paperback, 25 x 21 cm, 48 p's
6 euro exclusief verzendkosten, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
-----------------
pakket 120 jaar Neerlandia + Dit is ANV 2016
120 jaar Neerlandia, prof. dr. Ludo Beheydt
2017, Den Haag, geïllustreerd in kleur, paperback, 24 x 17 cm, 42 p's,
Dit is ANV 2016, Marianne van Scherpenzeel, Jenny Bleijenberg
2017, Den Haag, geïllustreerd in kleur, paperback, 25 x 21 cm, 48 p's
6 euro exclusief verzendkosten, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
Bifrost

Bifrost, numéro 2, été 1996, Franslatig, geïlustreerd, met Boireau, Delsemme, Raveau, Lehman, 21 x 15 cm, 124 p's, issn 1252-9672, als nieuw,
6 euro's, verzendingskosten niet inbegrepen, verpakking wel, afhalen bij verkoper mogelijk
Bifrost, numéro 2, été 1996, illustré, francophone,  avec Boireau, Delsemme, Raveau, Lehman, 21 x 15 cm, 124 p's, issn 1252-9672, comme neuf, 
6 euro's, frais postals non inclues, emballage inclu, possibilité de ramasser chez vendeur
-----------------
Bifrost, numéro 27, juillet 2002, geïllustreerd, Franstalige, met Mamier, Demuth, Resnick, 21 x 15 cm, 168 p's, issn 1252-9672, isbn 2-913039-20-0, nieuw
6 euro, excl verzending, verpakking inbegrepen, afhalen bij verkoper mogelijk
Bifrost, numéro 27, juillet 2002, illustré, francophone,  avec Mamier, Demuth, Resnick, 21 x 15 cm, 168 p's, issn 1252-9672, isbn 2-913039-20-0, comme neuf
6 euro's, frais postals non inclues, emballage inclu, possibilité de ramasser chez vendeur
-----------------
Bifrost, numéro 30, avril 2003, geïllustreerd, Franstalig, met Dufour, Heliot, Williamson, Pagel, Russo, 21 x 15 cm, 160 p's, issn 1252-9672, isbn 2-913039-23-5, nieuw
6 euro, excl verzending, verpakking inbegrepen, afhalen bij verkoper mogelijk
Bifrost, numéro 30, avril 2003, illustré, francophone, avec Dufour, Heliot, Williamson, Pagel, Russo, 21 x 15 cm, 160 p's, issn 1252-9672, isbn 2-913039-23-5, comme neuf
6 euro's, frais postals non inclues, emballage inclu, possibilité de ramasser chez vendeur
-----------------
Pakket BIFROST Franstalig, 
numéro 2, été 1996, geïllustreerd, met Boireau, Delsemme, Raveau, Lehman, 21 x 15 cm, 124 p's, issn 1252-9672 
+
numéro 27, juillet 2002, geïllustreerd, met Mamier, Demuth, Resnick, 21 x 15 cm, 168 p's, issn 1252-9672, isbn 2-913039-20-0
+ 
numéro 30, avril 2003, geïllustreerd, met Dufour, Heliot, Williamson, Pagel, Russo, 21 x 15 cm, 160 p's, issn 1252-9672, isbn 2-913039-23-5
als nieuw
12 euro's, verzendkosten niet inbegrepen, verpakkingskosten inbegrepen, afhalen bij verkoper mogelijk

Pacquet BIFROST 
numéro 2, été 1996, francophone, illustré, avec Boireau, Delsemme, Raveau, Lehman, 21 x 15 cm, 124 p's, issn 1252-9672 
+
numéro 27, juillet 2002, illustré, avec Mamier, Demuth, Resnick, 21 x 15 cm, 168 p's, issn 1252-9672, isbn 2-913039-20-0
+ 
numéro 30, avril 2003, illustré, avec Dufour, Heliot, Williamson, Pagel, Russo, 21 x 15 cm, 160 p's, issn 1252-9672, isbn 2-913039-23-5
comme neuf
12 euro's, frais postals non inclues, emballage inclu, possibilité de ramasser chez vendeur
-------------------------------------------------------------
GIerik & nieuw vlaams tijdschrift
jg. 16, nr 60; jg. 19 nr 71, 72; jg. 20 nr. 76, 77; jg. 21 nr. 78, 79, 80, 81; jg. 22 nr. 82, 83
29 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel, (3 euro/stuk,)
-------------------------------------------------------------
GIerik & nieuw vlaams tijdschrift
jg. 21 nr. 78, 79, 80, 81
9 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel
-------------------------------------------------------------
GIERIK & NIEUW VLAAMS TIJDSCHRIFT
jg. 83 3, 4, 5, jg. 84 1, 2, 3
10 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel
-------------------------------------------------------------
Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap

"Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap XIX", Gent, uitgave van het Cyriel Buysse Genootschap, paperback, 22 x 15 cm
10 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel
-----------------
"Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap XVII", Gent, uitgave van het Cyriel Buysse Genootschap, paperback, 22 x 15 cm
10 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel
--------- 
"Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap XVI", Gent, uitgave van het Cyriel Buysse Genootschap, paperback, 22 x 15 cm
10 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel
--------- 
"Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap XV", Gent, uitgave van het Cyriel Buysse Genootschap, paperback, 22 x 15 cm
10 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel
--------- 
"Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap XIV", Gent, uitgave van het Cyriel Buysse Genootschap, paperback, 22 x 15 cm
10 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel
--------- 
"Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap XII", Gent, uitgave van het Cyriel Buysse Genootschap, paperback, 22 x 15 cm
10 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel
--------- 
"Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap XI", Gent, uitgave van het Cyriel Buysse Genootschap, paperback, 22 x 15 cm
10 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel
--------- 
"Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap X", Gent, uitgave van het Cyriel Buysse Genootschap, paperback, 22 x 15 cm
10 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel
--------- 
"Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap VIII", Gent, uitgave van het Cyriel Buysse Genootschap, paperback, 22 x 15 cm
10 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel
--------- 
"Het land van Buysse", Wouter Verkerken, Gent, uitgave van het Cyriel Buysse Genootschap, paperback, 22 x 15 cm
10 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel

SF-TIJDSCHRIFTEN
Critical Wave
afl. 18 (sep 90), 20 (feb 91), 21 (apr 91), 22 (jun 91), 23 (sep 91), Engelstalig tijdschrift over fantasy, sciencefiction, geïllustreerd, z/w, geniet, 28 p's, 30-21 cm, samen 10 euro excl. verzending incl. verpakking, afhalen mogelijk
Critical Wave est une périodique anglais, articles et critiques de science fiction, la fantastique, l'épouvante, illustré, noir & blanc, agrafé, 28 p's, 30-21 cm, 
-----------------
The New York Review of Science Fiction
afl 1988: sep, dec, 1989 jan, feb, maa, apr, mei, jun, jul, sep
10 euro excl. verzending incl. verpakking, afhalen mogelijk
-----------------
Locus 560
Locus, The Magazine of the Science Fiction & Fantasy Field, issue 560, vol. 59, no 3, colour illustrations, 86 p's, 27x21 cm,
6 euro excl. verzending incl. verpakking, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
Quest Psychologie, 1e jaargang 2010-2011, nrs 1, 2, 3 en 4, + Quest Historie 2017, nr 4 oorspronkelijke prijs: 6 x 6.95 euro = 34.75 euro. Nu voor 12 euro excl. verzending incl. verpakking, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
Quest Historie 2017, nr 4, oorspronkelijke prijs: 6.95 euro. Nu voor 6 euro excl. verzending incl. verpakking, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
BEELDENDE KUNST
Oscar Bonnevalle 1920-1933, kunstmap, prof. dr. Anne-Marie Musschoot, J. Van Isacker, Rik Lanckrock, Willemsfonds Bredene, met inleidingen door, met 6 gedichten, met curriculum vitae, met 22 reproducties van werken, stevig karton van 30x21,5 cm, 34 blzn. 
Prijs: 20 euro excl verzending, incl verpakking, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
Oscar Bonnevalle 1920-1933, dossier d'art, prof. Anne-Marie Musschoot, J. Van Isacker, Rik Lanckrock, Willemsfonds Bredene, avec introductions de, avec 6 poèmes, avec curriculum vitae, avec 22 reproductions d'oeuvres, carton robuste de 30x21,5 cm, 34 pages
Prix: 20 euros hors frais de port, emballage compris, ramassage possible
-------------------------------------------------------------
Jan van Beers, 4 foto's: portretfoto van JvB uit 1887, foto van het marmeren borstbeeld van JvB uit 1885, foto van dubbelportretschilderij van de ouders van JvB uit 1877, foto van schilderij "De hooiopper" voor de zoon van JvB, zwart-wit, 22x14 cm, 
6 euro excl verzending, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
Beyond the Seventh Art, The Art and Practice of Cartoons in Belgium, Danny de Laet & Thierry Martens, "Memo from Belgium", nr. 183, 1979, Brussel, Diplomatic Posts Information Services of the Ministery of Foreign Affairs, Belgium, illustrated, 21.5x13 cm, 110 p's
price 15 euro, post excluded, packaging included, collecting possible
-------------------------------------------------------------
Rand in zicht, een verrassende kijk op de Vlaamse rand rond Brussel, Guido Fonteyn, foto's: Karel Tomeï, 2007, Roeselare, Roularta, viertaling Nederlands, Frans, Engels, Duits, geïllustreerd in kleur, gebonden met omslag, oblong, 22x31x2 cm, 190 p's, isbn 978-90-86790-52-4
prijs 10 euro excl. verzending, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
De slaap in de kunst ..., .v.u. P. Knupfer voor Boehringer-Ingelheim, Brussel, geïllustreerd in kleur, paperback, 84 p's, 29.5 x 21 cm
6 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel
-------------------------------------------------------------
The Celts, Georges Dottin
1977, Genève, Editions Minerva sa, 
vertaling: David Macrae, Engelstalig, gebonden, geïllustreerd in kleur, 24 x 20 cm, 144 p's, 
10 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel
The Celts, Georges Dottin
1977, Genève, Editions Minerva sa, 
traduction: David Macrae, en anglais, relié, illustré en colour, 24 x 20 cm, 144 p's, 
10 euro, frais postals non inclus, emballage inclus, possibilité de ramasser chez vendeur
-------------------------------------------------------------
L'agenda de musées, Museuma Agenda, Museum Diary, 1991
1990, Tervuren, Exhibitions International vzw
drietalig Frans, Nederlands, Engels, gebonden, geïllustreerd in kleur 25 x 25.5 cm, 138 p's
10 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel
L'agenda de musées, Museuma Agenda, Museum Diary, 1991
1990, Tervuren, Exhibitions International vzw
trois langues: français, néerlandais, anglais, relié, illustré en colour 25 x 25.5 cm, 138 p's
10 euro, frais postals non inclus, emballage inclus, possibilité de ramasser chez vendeur
-------------------------------------------------------------
L'agenda de musées, Museuma Agenda, Museum Diary, 1993
1992, Tervuren, Exhibitions International vzw
drietalig Frans, Nederlands, Engels, gebonden, met leeslint, geïllustreerd in kleur, 25 x 25.5 cm, 112 p's,
10 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel
L'agenda de musées, Museuma Agenda, Museum Diary, 1993
1992, Tervuren, Exhibitions International vzw
trois langues: français, néerlandais, anglais, relié, illustré en colour 25 x 25.5 cm, 112 p's
10 euro, frais postals non inclus, emballage inclus, possibilité de ramasser chez vendeur
-------------------------------------------------------------
Monumenten van stilte, door Joris Capenberghs, centrum waerbeke 2005
met cd-rom, geïllustreerd in kleur, paperback, 23 x 21 cm,80 p's, isbn 90-808365-2-4
15 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel
-------------------------------------------------------------
Moïses Finalé, figures fécondes n 1, château dampierre, "ombres ou rêves", door Stéphane Hirschi
2002, Valenciennes (France), P.U.V.-I.C.U. Franstalig, paperback, geïllustreerd in kleur, 28 x 21 cm, 72 p's, isbn 9782905725295
15 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel
Moïses Finalé, figures fécondes n 1, château dampierre, "ombres ou rêves", par Stéphane Hirschi
2002, Valenciennes (France), P.U.V.-I.C.U. français, édition brochée, illustré en colour, 28 x 21 cm, 72 p's, isbn 9782905725295
15 euro, frais postals non inclus, emballage inclus, possibilité de ramasser chez vendeur
-------------------------------------------------------------

LITERATUUR

The Mammoth Book of Extreme Science Fiction, ed. Mike Ashley, 2006, New York, Carrol & Graf Pubhlishers, Engels, paperback, 562 p's, 20 x 13,5 x 4 cm, isbn 978-0-78671-727-9
prijs 8 excl verzendkosten, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
-----------------------------------------------------------
Moeder der stormen, John Barnes, 1995, 2008(2), Amsterdam, Luitingh-Sijthoff bv, oorspr. Mother of Storms, 1994, vertaling: Raquel Ebbut, paperback, 528 p's, 23x15x4 cm, isbn 978-9024528387 nieuwstaat 
prijs 15 euro excl verzendkosten, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
-----------------------------------------------------------
Het grote gebeuren, Belcampo, najaar 1959, Amsterdam-Antwerpen, Wereld-Bibliotheek Vereniging, geïllustreerd, paperback, 63 p's, 20 x 13 x 0,5 cm, geen isbn
10 euro, excl verzendkosten, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
-----------------------------------------------------------
Alita, Battle Angel, Pat Cadigan, 2016, London, Titan Books, Engelstalig, paperback met flappen, 375 p’s, 20x13x2,5 cm, isbn 978-1785658402
Prijs 10 euro excl verzending, afhalen mogelijk
-----------------------------------------------------------
Het geluid, suite in vier bewegingen, Herman J. Claeys, 1968, Brussel-Den Haag, Manteau, paperback, 106 p's, 20x12,5x1,5 cm, WD/1968/0065/16, bibliotheekexemplaar met etiketten
6 euro excl verzending, verpakking inbegrepen
-----------------------------------------------------------
De verwarde cavia, kantooravonturen, Paulien Cornelisse, 2017 (11), Utrecht, Antwerpen, VBK Uitgeversgroep, bv., Dwarsligger 450, 12x8,5x2cm, isbn 978-90-498-0547-0
prijs 10 euro excl verzending, afhalen mogelijk
-----------------------------------------------------------
De naam van de roos + Naschrift, Umberto Eco, 1984 (6)+ 1984(2), Amsterdam, uitgeverij Bert Bakker, oorspr. Il Nome della Rosa + Postilla a Il Nome della Rosa, vertaling: Jenny Tuin, Pietha de Voogd, prof. dr. Th. van Velthoven + Henny Vlot, paperbacks, 536 p's, 23x15x4.5 cm + 95 p's, 20x12,5x1 cm, isbn 90-6019-994-4 + 90-351-0160-x
prijs 10 euro excl verzendkosten, incl. verpakking, afhalen mogelijk
-----------------------------------------------------------
Echo, Thomas Olde Heuvelt, mei 2019, Amsterdam-Antwerpen, VBK Uitgeversgroep, Royal Jongbloed, Uitgeverij Luiting-Sijthoff, Dwarsligger 596, Dwarsligger-editie, 981 p's, 12x8x2 cm
13 euro, excl verzendkosten, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk

Konsalik-pakket 16 boeken, 16 boeken van Konsalik: Het gestolen geluk + Dal der dromen + Liefde in Siberië +Het laatste lied van de steppe + Terug naar de Stille Zuidzee + Een hemel vol sterren + Liefdesnachten in de Taïga + Schip in de nevel + Een gelukkig huwelijk + Liefde is sterker dan de dood + Als een vlucht wilde ganzen + Spel met de liefde + Omnbus (een mans als een orkaan + de grote dreiging) + Het lied van de zwarte bergen + Engel der vergetenen + De kamer van de tsaar = allemaal gebonden, 22.5 x 15 cm, behalve 1 allemaal met stofomslag, 2 nog in plastic, 2 in nieuwstaat, 1 of 2 in redelijke staat, alle andere in goede staat. 
Allemaal samen SLECHTS 60 euro + Gratis AGENDA 2018, verzending in België met ophalen bij bpost of Kiala inbegrepen.. Bij afhalen: 60 euro
To Sleep in a Sea of Stars, Christopher Paolini, 2020, Londen, Tor, Engels, paperback, geïllustreerd, met appendices, paperback, 878 p's, 23x15,5x5,5cm, isbn 978-1-5290-4651-9, zo goed als nieuw
Prijs 13 euro excl verzending, afhalen mogelijk
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
Salman Rushdie, East, West, Read by Salman Rushdie, 1994, London (UK), Random House, audiobook,  in English, six short stories from East, West, audiotape, two cassettes, playing time 2 hrs 53 mins, isbn 1-85686-294-1, tape in very good condition but box damaged
price 10 euro's excl. Postage
-----------------------------------------------------------
RushdieAlert, no. 2 August 1994, London, International Rushdie Defence Committee, chairperson Frances D'Souza, in English, the purpose of the IRDC is to uphold the fundamental right of the individual to freely express his or her beliefs and opinions in whatever form, illustrated, not coloured, 8 p's, 29.5x21 cm, very good conditi
The Two Together: 19 euro's excl. postage
-----------------------------------------------------------
Pakket Salman Rushdie
Salman Rushdie, East, West, Read by Salman Rushdie, 1994, London (UK), Random House, audiobook,  in English, six short stories from East, West, audiotape, two cassettes, playing time 2 hrs 53 mins, isbn 1-85686-294-1, tape in very good condition but box damaged
+
RushdieAlert, no. 2 August 1994, London, International Rushdie Defence Committee, chairperson Frances D'Souza, in English, the purpose of the IRDC is to uphold the fundamental right of the individual to freely express his or her beliefs and opinions in whatever form, illustrated, not coloured, 8 p's, 29.5x21 cm, very good conditi
The Two Together: 19 euro's excl. postage
-----------------------------------------------------------
Norstrilia, Cordwainer Smith, 1988, London, Victor Gollancz, VGSF Classic Series 24, First VGSF Edition, in het Engels, in English, with "About the author", J.J.Piercepocket, trade paperback, 277 p's, 17,5x11,5x2 cm, isbn 0-575-04166-8, good
prijs: 6 euro excl verzending, afhalen mogelijk
-----------------------------------------------------------
The doors of Eden, Adrian Tchaikovsky, 2020, London, Pan Macmillan, Tor, English, 1 i!llustratioin, winner of Arthur C. Clarke Award, paperback, 597 p's, 23x15x15 cm, isbn 978-1509865895, nieuwstaat
prijs 12 euro excl verzendkosten, incl. verpakking, afhalen mogelijk
-----------------------------------------------------------
De Afvallige, Jan van Aken, 2013, vijfde druk, Amsterdam-Antwerpen, Em. Querido's Uitgeverij bv, met kaart, paperback, 607 p's, 23,5x15x5 cm, isbn 978-90-214-4648-6, gebruiksspoor: geknakte rug
6 euro, excl verzendkosten, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
-----------------------------------------------------------
Het zesde zegel, Henri van Daele, 1984, Leuven, Davidsfonds, bekroond met de prof. Em. Vlieberghprijs 1983, gebonden, zonder omslag, 169 p's, 21,5x13x2 cm, isbn 90-6152-419-9, bibliotheekexemplaar met etiketten
6 euro excl verzending, verpakking inbegrepen
-----------------------------------------------------------
Pakket Vlaamse sciencefiction, Herman J. Claeys + Henri van Daele, bibliotheekexemplaren met etiketten
Het geluid, Herman J. Claeys, 1968, Brussel-Den Haag, Manteau, paperback, 106 p's, 20x12,5x1,5 cm, WD/1968/0065/16
+
Het zesde zegel, Henri van Daele, 1984, Leuven, Davidsfonds, bekroond met de prof. Em. Vlieberghprijs 1983, gebonden, zonder omslag, 169 p's, 21,5x13x2 cm, isbn 90-6152-419-9, 
ALLE DRIE SAMEN 9 euro excl verzending, verpakking inbegrepen
-----------------------------------------------------------
Buiten adem, Christopher Wakling, 2002, Uithoorn, Karakter Uitgever bv, oorspr. On Cape Three Points, vertaling: Yolande Ligterink, paperback, 308 p's, 23,5x15x3 cm, isbn 90-612-341-0, nieuwstaat
prijs 7 euro, excl verzendkosten, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
-----------------------------------------------------------
Mythen en fabels van noordelijke volken 2: Eskimo’s, de raaf en de walvis, samengesteld en ingeleid door H.C. ten Berge, 1976, 1987 (2), Amsterdam, Meulenhoff, met bibliografische aantekeningen, geïllustreerd met foto’s en tekeningen, paperback, 332 ‘ps, 20x12,5x3 cm, isbn 90-290-2315-5
Prijs 8 euro excl verzending, afhalen mogelijk
-----------------------------------------------------------
Robinson Crusoe, Daniel Defoe, 1993, Ware, Wordsworth Classics, Engelstalig, pocket, 394 p’s, 17,5x11x2,5 cm, isbn 1-85326-045-2, nieuwstaat
Prijs 6 euro excl verzending, afhalen mogelijk
-----------------------------------------------------------
De laatste kinderen van Tokyo, Yoko Tawada, 2019, Amsterdam, Uitgeverij Signatuur, oorspr. Kenotshi, vertaling: Luc van Haute, gebonden, 191 p’s, 21x13x2cm, isbn 9789056726362
Prijs 20 euro excl verzending, afhalen mogelijk
-----------------------------------------------------------
Voor middernacht, de beste griezelverhalen, 1961, Amsterdam-Brussel, Elsevier, geïllustreerd door .J.F. Doeve, vertaling: A. Verhoeff, pocket, 159 p’s, 18x11,5x1 cm, 
Prijs 6 euro excl verzending, afhalen mogelijk
-----------------------------------------------------------
The Man in the Tree, Damon Knight, 1984, Nyw Yrok, Berkley Books, Engelstalig, pocket, trade paperback, 246 p’s, 17,5 x 10,5 x1,5 cm, isbn 0-425-06006-3
Prijs 6 euro excl verzendkosten, afhalen mogelijk
-----------------------------------------------------------
The Secret Agent, Joseph Conrad, 1993, Ware, Wordsworth Classics, Engelstalig, pocket, 269 p’s, 18 x 11 x 1,5 cm
Prijs 6 euro excl verzendkosten, afhalen mogelijk
-----------------------------------------------------------
Lettres de mon moulin, Alphonse Daudet, 1992, Parijs (Frankrijk) Le livres de poches, Franstalig, Préface de Nicole Ciravégna, commentaires et notes de Louis Forestier, pocket, 251 p’s, 16,5x11x1,3 cm, isbn 9782253005254, comme neuf
Prix 6 euro’s sans postage, possibilité de ramasser chez vendeur
-----------------------------------------------------------
L’étranger, avec  étude et notes de  Maurice Bruézière,  Albert Camus, 1957, France, Gallimard, Franstalig, étude et notes de  Maurice Bruézière: étapes d’une vie, regards sur l’oeuvre,  analyse du roman, commentaires de textes, glossaire, bibliographie, pocket, 256 p’s, 16,5 x 11 x 1 cm, bon état, 
Prix 6 euro’s sans postage, possibilité de ramasser chez vendeur
-----------------------------------------------------------
New Writings 13, ed. Toby Litt en Ali Smith, 2005, London, Picador, Engels, English, collection of literary texts, paperback, 354 p^’s, 20x13x2.5 cm, nieuw isbn 0-330-48599-7
Prijs 6 euro excl verzendkosten afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
Gulliver’s Travels, Jonathan Swift, 1726, 1985, London, Penguin Classics, Edited by Peter Dixon and John Chalker, Introduction by Michael Foot, Selected bibliography, A Note on the Text, As amended by the author, endnotes, with the original illustrations, Engelstalig, paperback, 360 p’s, 18x11x1,5 cm, isbn 0-14-043022-9, goede staat
6 euro excl. verzenden afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
Dan Brown, De Da Vinci Code, luxe geïllustreerde editie, 2005, Amsterdam-Antwerpen, Luitingh-Sijthoff, oorspronkelijk "The Da Vinci Code", vertaling: Josephine Ruitenberg, gebonden met omslag en leeslint, geïllustreerd in kleur, 25x18 cm, 551 p's, isbn 90245-5115-3, nieuwstaat
prijs: 40 euro excl. verzendkosten incl. verpakkingskosten, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
Japan Airlines nr. 123, Hideo Yokoyama, 2018, Amsterdam, Xander uitgevers bv, eerste druk, oorspr. "Kuraimaazu high (Climber's High)", vertaling: Robert Neugarten, paperback, 383 p's, 21.5x14x3 cm, isbn 978-94-0160-868-8, nieuwstaat
prijs:16 euro excl. verzendkosten incl. verpakkingskosten, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
Tijdmeters, David Mitchell, 2018, Amsterdam, Nieuw Amsterdam Uitgevers, Rainbow 1262, Uigeverij Rainbow bv. Amsterdam, oorspr. "The Bone Clocks", 2014, vertaling: Harm Damsma en Niek Miedema,, nieuwstaat, paperback, 589 p's, 20x12,5x3,5cm, isbn 978-90-417-1277-6
prijs 6 euro excl. verzendkosten incl. verpakkingskosten, afhalen mogelijk
------------------------------------------------------------- 
De planetenrovers, Donald Moffitt, 1979, Amsterdam, Meulenhoff, SF 152, oorspronkelijk: The Jupiter Theft, vertaling: Annemarie Kindt (= Annemarie Van Ewijck), paperback, 360 p's, 17,5 x 11 cm, isbn 90-290-1491-1
6 euro excl. verzendkosten, incl. verpakking, afhalen mogelijk
------------------------------------------------------------- 
Een menselijke geschiedenis van de wiskunde, Chiara Valerio, 2017, Amsterdam, Wereldbibliotheek, oorspronkelijk: Storia umana della matematica, vertaling: Hans van den Berg, met literatuurlijst, paperback met flappen, 189 p's, 21x13.5 cm, isbn 978-90-284-2714-3, nieuwstaat,
15 euro excl. verzendkosten, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
Nanokanaries en olifantenhersenen, Pen Stewart 
2015, Baasrode, Uitgeverij Het Punt, gesigneerd, paperback, 248 p's, 21c15 cm, isbn 97-8946079191, goede staat,
15 euro excl. verzendkosten, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
The Mammoth Book of Best Short SF Novels, samensteller Gardner Dozois, 2009, London, Constable & Robinson, Engels, met Haldeman, Le Guin, Frederik Pohl, McDonald, Reynolds, Silverberg ... paperback, 800 p's, 20x13x5 cm, isbn 978-1-84529-923-1
prijs 10 euro excl verzendkosten, incl. verpakking, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
De cirkel, Dave Eggers, 2013, 2017, Amsterdam, Lebowski Publishers, oorspronkelijk "The Circle", 2013, vertaling : Gerda Baardman & Lidwien Biekmann & Brenda Mudde & Elles Tukker, nieuwstaat, paperback, 21 x 13,5 cm, 445 p's, isbn 978-90-488-3668-0
12 euro excl. verzendkosten, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
Saga Santorian (De Santoriaanse Kronieken), Alex de Jong, 2005, Kampen (NL), Attest Fantasy, pocket, 154 p's, 18x12 cm, isbn 90-808244-2-9, nieuwstaat
6 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
De overstroming, Jan Bee Landman, 1994, Rijswijk, Babel Publications, paperback, 20x14 cm, 244 p's, isbn 90-73730-09-0
8 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel, afhalen mogelijk 
-------------------------------------------------------------
Een gat in de tijd, Hans Kilian, 2016, Barneveld, Uitgeverij Boekenbent, www.shop.boekenbent.com, paperback, 248 p's, 21 x 13,5 cm, isbn 97-894-6203-909-4
10 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel, afhalen mogelijk 
-------------------------------------------------------------
De zendgraaf, Vincent van der Linden, 1994, Rijswijk, Babel Publications, paperback, 20x14 cm, 200 p's, isbn 90-73730-09-0
9 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel, afhalen mogelijk 
-------------------------------------------------------------
De weg naar Middelsing, Vincent van der Linden, 1979, Zele, D.A.P. Reinaert Uitgaven, paperback, 21x13.5 cm, 254 p's, isbn 90-310-0471-3
15 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
Gespleten en bescheten, Tom Lanoye de bijlage van De Morgen van 12 februari 1998, , geniet, 30 p's, 21x14,5 cm, isbn zonder isbn
15 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel
-------------------------------------------------------------
Multatuli, De kleine Wouter, 1960, Amsterdam, Wereldbibliotheek-Vereniging, geïllustreerd, met portret van de auteur, voorpagina en achterpagina vormen één doorlopende tekening, 20x13.5 cm, 70 p's
6 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel
-------------------------------------------------------------
GUST VAN BRUSSEL
Het laatste fresco, Gust van Brussel
2009, Turnhout, Gust van Brussel en uitgeverij de Graal, novelle, gesigneerd, geïllustreerd, paperback, 22 x 13,5 cm, 131 p's, isbn 978-90-50450-00-3 
6 euro excl. verzending, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
-------------------
De gouden vogel, Gust van Brussel
2010, Turnhout, Gust van Brussel en uitgeverij de Graal, dichtbundel, gesigneerd, paperback, 22 x 13,5 cm, 250 p's, isbn 978-90-50450-23-2 
6 euro excl. verzending, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
-------------------
De cyclamenman, Gust van Brussel
2013, 2e herziene druk, Antwerpen/Gieten, Gust van Brussel Antwerpen en Booklight Gieten, herziene druk met voetnoten om te verduidelijken voor Nederland, roman, paperback, 22 x 15 cm, 320 p's, isbn 978-94-91472-25-1 
8 euro excl. verzending, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
-------------------
De cyclamenman, Gust van Brussel
2010, 1e druk, Turnhout, Gust van Brussel en uitgeverij de Graal, roman, gesigneerd,paperback, 25 x 16 cm, 295 p's, isbn 978-90-50450-24-9 
8 euro excl. verzending, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
-------------------
Verlaten landschap, Gust van Brussel
1980, Antwerpen, Walter Soethoudt, novelle, sciencefiction, paperback, 20 x 13 cm, 100 p's, isbn 90-6372-044-0 
6 euro excl. verzending, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
-------------------
De gestolde echo, Gust van Brussel
2015, Antwerpen, uitgever Gust van Brussel, voorpagina: schilderij "Suzy" door Gust van Brussel, dichtbundel, gesigneerd, paperback, 22 x 13,5 cm, 178 p's, isbn 978-90-50450-24-9 
6 euro excl. verzending, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
-------------------
Eindeloos, Gust van Brussel
z.d. (vermoedelijk 2010), z.p., uitgave in eigen beheer door Gust van Brussel, gedichten, gesigneerd, losbladig, A4, éénzijdig, 21 p's.
10 euro excl. verzending, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
-------------------
Pakket Gust van Brussel
Het laatste fresco
2009, Turnhout, Gust van Brussel en uitgeverij de Graal, novelle, gesigneerd, geïllustreerd, paperback, 22 x 13,5 cm, 131 p's, isbn 978-90-50450-00-3 
los 6 euro excl. verzending, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
+
De gouden vogel
2010, Turnhout, Gust van Brussel en uitgeverij de Graal, dichtbundel, gesigneerd, paperback, 22 x 13,5 cm, 250 p's, isbn 978-90-50450-23-2 
los 6 euro excl. verzending, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
+
De cyclamenman
2013, 2e herziene druk, Antwerpen/Gieten, Gust van Brussel Antwerpen en Booklight Gieten, herziene druk met voetnoten om te verduidelijken voor Nederland, roman, paperback, 22 x 15 cm, 320 p's, isbn 978-94-91472-25-1 
los 8 euro excl. verzending, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
+
De cyclamenman
2010, 1e druk, Turnhout, Gust van Brussel en uitgeverij de Graal, roman, gesigneerd,paperback, 25 x 16 cm, 295 p's, isbn 978-90-50450-24-9 
los 8 euro excl. verzending, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
+
Verlaten landschap
1980, Antwerpen, Walter Soethoudt, novelle, sciencefiction, paperback, 20 x 13 cm, 100 p's, isbn 90-6372-044-0 
los 6 euro excl. verzending, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
+
De gestolde echo
2015, Antwerpen, uitgever Gust van Brussel, voorpagina: schilderij "Suzy" door Gust van Brussel, dichtbundel, gesigneerd, paperback, 22 x 13,5 cm, 178 p's, isbn 978-90-50450-24-9 
los 6 euro excl. verzending, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
+
Eindeloos
z.d. (vermoedelijk 2010), z.p., uitgave in eigen beheer door Gust van Brussel, gedichten, gesigneerd, losse bladen A4, éénzijdig, 21 p's.
10 euro excl. verzending, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
ALLES SAMEN
37 euro + pakket uitgeprinte gedichten, , excl. verzending, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
------------------------------------------------------------

JOHN VERMEULEN
Blinde Planeet, John Vermeulen
1977, Antwerpen, Walter Soethoudt, sciencefiction, paperback, 19 x 12.5 cm, 185 p's, wd d/1977/0096/34
7 euro excl. verzending, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
-------------------
De binaire joker, John Vermeulen
1979, Zele (België), DAP-Reinaert Uitgaven, oorspronkelijke uitgave, sciencefiction, erotiek, 21 x 13 cm, 220 p's, isbn 90-310-0441-3
7 euro excl. verzending, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
-------------------
Apeliefde, John Vermeulen
1984, Utrecht-Aartselaar, A. W. Bruna & Zoon, thriller, beterback-editie, 21,5 x 14 cm, 200 p's, isbn 90-229-5405-8
7 euro excl. verzending, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
-------------------
Satans Oog, John Vermeulen
2005, Antwpeeren, Kramat, sciencefiction, 22.5 x 15 cm, 348 p's, isbn 90-75212-62-3
19 euro excl. verzending, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
-------------------
John Vermeulen groot pakket: blinde planeet + binaire joker + apeliefde + satans oog 
Blinde planeet: 1977, Antwerpen, Walter Soethoudt, sciencefiction, paperback, 19 x 12.5 cm, 185 p's, wd d/1977/0096/34
De binaire joker: 1979, Zele (België), DAP-Reinaert Uitgaven, sciencefiction, erotiek, 21 x 13 cm, 220 p's, isbn 90-310-0441-3
Apeliefde: 1984, Utrecht-Aartselaar, A. W. Bruna & Zoon, thriller, beterback-editie, 21,5 x 14 cm, 200 p's, isbn 90-229-5405-8
Satans Oog: 2005, Antwerpen, Kramat, sciencefiction, 22.5 x 15 cm, 348 p's, isbn 90-75212-62-3
39 euro excl. verzending, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
-------------------
John Vermeulen klein pakket: blinde planeet + binaire joker + apeliefde
Blinde planeet: 1977, Antwerpen, Walter Soethoudt, sciencefiction, paperback, 19 x 12.5 cm, 185 p's, wd d/1977/0096/34
De binaire joker: 1979, Zele (België), DAP-Reinaert Uitgaven, sciencefiction, erotiek, 21 x 13 cm, 220 p's, isbn 90-310-0441-3
Apeliefde: 1984, Utrecht-Aartselaar, A. W. Bruna & Zoon, thriller, beterback-editie, 21,5 x 14 cm, 200 p's, isbn 90-229-5405-8
22 euro excl. verzending, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
HUBERT LAMPO
Een leven lang, Radioportretten van oudere kunstenaars en wetenschappers, Hubert Lampo, schrijver, samensteller Lejo Siepe, uitzending donderdag 29 mei 2003, radio 747 am 16.00-16.45 uur, herhaling op Radio 1, 00.00-00.45 uur, nps., audio-cd, met brief aan de leden van het Hubert Lampo Genootschap van 12 augustus 2003, ter gelegenheid van de oprichting van het Genootschap. prijs 8 euro excl. verzendkosten, verpakking inbegrepen, bij ophalen geen verzendkosten, stuur ons uw wenslijstje
-------------------
"Gek op Antwerpen", interview met Hubert Lampo door Wim Rouwendal, 10/7/2004, audio-cd
6 euro, excl. verzendkosten, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
-------------------
De scheldebode, 1e jg 1, 2; 2e jg 1, 2; 3e jg 1, 2; 5e jg 1; 6e jg 1, tijdschrift van het Hubert Lampo Genootschap. De website van het Genootschap vermeldt ook nog een 4e jg. 1, maar geen 6e jr. 1. Alles samen: 12 euro excl. verzendkosten, verpakking inbegrepen, bij ophalen geen verzendkosten, stuur ons uw wenslijstje
-------------------
Hubert Lampo pakket: BESTAANDE UIT 3 STUKKEN: 1 Een leven lang, Radioportretten van oudere kunstenaars en wetenschappers, Hubert Lampo, schrijver, samensteller Lejo Siepe, uitzending donderdag 29 mei 2003, radio 747 + 2 De scheldebode, 1e jg 1, 2; 2e jg 1, 2; 3e jg 1, 2; 5e jg 1; 6e jg 1, tijdschrift van het Hubert Lampo Genootschap. 3 "Gek op Antwerpen", interview met Hubert Lampo door Wim Rouwendal, 10/7/2004, audio-cd PLUS 4 brief van het Hubert Lampo Genootschap waarin het overlijden van Hubert Lampo wordt vermeld.
Alles samen: 21 euro excl. verzendkosten, incl. verpakkingskosten
-------------------------------------------------------------
Lees en vergeet, Lode Zielens, zd, Antwerpen, Het Kompas, verhalenbundel, paperback, 18x11 cm, 252 p's, 
6 euro excl. verzending incl verpakking afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
Studies naar het naakt model, door Frans Netscher gevolgd door de kritiek "Over literatuur" door Lodewijk van Deyssel, 1982, Utrecht-Antwerpen, Het Spectrum, Prisma 2068, verhalenbundel van Frans Netscher, gevolgd door een kritiek van van Deyssel, pocket, 18w11 cm, 260 p's, isbn 90-274-1204-9, 
6 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
Philip Pullman, "De vlindertatoeage", 2008, Amsterdam, Prometheus, Philip Pullman is de auteur van "The Golden Compass", oorsprk. The Buttefly Tattoo, vertaler: Pim Lukkenaer, paperback, 160 p's, 20 x 12,5 x 1,5 cm, isbn 978-90-446-1102-1, 10 euro. exclusief verzendkosten, verpakking wel
-------------------------------------------------------------
Pierre Versins et Pascal Ducommun, Lucien de Samosate puis Jean Jacobé de Frémont d'Ablancourt, ''Histoires veritables'', soixante-trois dessins à la plume par Richard Aeschlimann, de traduit du grec de Lucien par Eugène Talbot (1857), préface de Pierre Versins et Pascal Ducommun duquel en outre notes et détails divers, 2000, Le temps circulaire, Satarma & La Chaux-de-fonds (Suisse). Franstalig, iIn linnen gebonden, met omslag, gewikkeld in zjjdepapier, geïllustreerd,
Prijs 100 euro . exclusief verzendkosten, verpakking wel, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
Lucianus van Samosata, Ware verhalen, 2e eeuw, 1999, Amsterdam, Athenaeum - Polak en Van Gennep, Serie kleine belletrie, vertaald en toegelicht door Boukje Verheij en Tijn Cuypers, gebonden, 110 p's, 18 x 12 x 1,5 cm, isbn 90-253-3136-x
Prijs 10 euro excl verzending, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
LOUIS PAUL BOON
boelvaar poef
Boelvaar poef juni 2004 jg 4 nr 1 & 2, Kwartaaluitgave van het LPBoongenootschap, geïllustreerd, medewerkers: Wim de Mont, Greta Seghers, Gert Selles, Filip Devos, Jan van Hattem, Goele de Cort, Ineke de Vleminck, Lotte van de Walle, Timothy van den Driessche, Luc Geeroms, Noud Cornelissen, Paul de Wispelaere, paperback, 24 x 17 cm
9 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel, afhalen mogelijk
----------
Boelvaar poef dec 2003 jg 3 nr 4, Kwartaaluitgave van het LPBoongenootschap, geïllustreerd, medewerkers: Jan van Hattem, Geert Goeman, Henk Matthezing, Jos Muyres, Gerard F.H.Raat, paperback, 24 x 17 cm
9 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel, afhalen mogelijk
----------
Boelvaar poef sept 2003 jg 3 nr 3, Kwartaaluitgave van het LPBoongenootschap, geïllustreerd, medewerkers: Jan van Hattem, Noud Cornelissen, Geertrui Daem, Wim de Mont, Filip Devos, André Dumont, Stefan van den Broeck, Guido van Heulendonk, Kamiel Vanhole, paperback, 24 x 17 cm
9 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel, afhalen mogelijk
----------
Pakket Boelvaar poef sept 2003 jg 3 nr 3, dec 2003 jg 3 nr 4, juni 2004 jg 4 nr 1 & 2, Kwartaaluitgave van het LPBoongenootschap, geïllustreerd, paperback, 24 x 17 cm
20 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
Pol Hoste: De Vlaamse Gids, jg. 84, nr. 1, speciaal nummer over Pol Hoste, bijdragen van Pol Hoste, Eric vande Pitte, Dietlinde Willocks, Etienne Verhoeyen, Marc Reugebrink, , geïllustreerd, z/w, geniet, 30 p's., 30 x 21 cm, nieuwstaat
Prijs 6 euro excl verzending, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
CYRIEL BUYSSE
Pakket Cyriel Buysse: Alles van Buysse hieronder  samen voor 90 euro excl. verzendkosten.
--------- 
"Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap XIX", 2003, Gent, uitgave van het Cyriel Buysse Genootschap, paperback, 22 x 15 cm
10 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel
-----------------
"Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap XVII", 2001, Gent, uitgave van het Cyriel Buysse Genootschap, paperback, 22 x 15 cm
10 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel
--------- 
"Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap XVI", 2000, Gent, uitgave van het Cyriel Buysse Genootschap, paperback, 22 x 15 cm
10 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel
--------- 
"Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap XV", 1999; Gent, uitgave van het Cyriel Buysse Genootschap, paperback, 22 x 15 cm
10 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel
--------- 
"Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap XIV", 1998, Gent, uitgave van het Cyriel Buysse Genootschap, paperback, 22 x 15 cm
10 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel
--------- 
"Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap XII", 1996, Gent, uitgave van het Cyriel Buysse Genootschap, paperback, 22 x 15 cm
10 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel
--------- 
"Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap XI", 1995, Gent, uitgave van het Cyriel Buysse Genootschap, paperback, 22 x 15 cm
10 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel
--------- 
"Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap X", 1994, Gent, uitgave van het Cyriel Buysse Genootschap, paperback, 22 x 15 cm
10 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel
--------- 
"Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap VIII", 1992, Gent, uitgave van het Cyriel Buysse Genootschap, paperback, 22 x 15 cm
10 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel
--------- 
"Het land van Buysse", Wouter Verkerken, 1994, Gent, uitgave van het Cyriel Buysse Genootschap, met kaart, paperback, 22 x 15 cm
10 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
HUGO CLAUS
Zomernacht, William Shakespeare, vertaald door Hugo Claus, 1991, Antwerpen, 't Gebroed vzw, 1e druk, paperback, 20 x 12.5 cm, 96 p's, isbn 90-6945-127-1
19 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel, afhalen mogelijk
----------
The Sign of the Hamster, Engelse poëziebundel van Hugo Claus, 1986, Leuven, Leuvense Schrijversaktie, European Series 65, translated form the Dutch by Paul Claes, Christine D'haen, Theo Hermans, Yann Lovelock, with an introduction and notes by Paul Claes, paperback, 21 x 14 cm, 92 p's, isbn 90-71345-12-0,
9 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel, afhalen mogelijk
The Sign of the Hamster, English poetry by Hugo Claus, 1986, Leuven, Leuvense Schrijversaktie, European Series 65, translated form the Dutch by Paul Claes, Christine D'haen, Theo Hermans, Yann Lovelock, with an introduction and notes by Paul Claes, paperback, 21 x 14 cm, 92 p's, isbn 90-71345-12-0,
9 euro, frais postals non inclus, emballage inclus, possibilité de ramasser chez vendeur
----------
De groeten. Gedichten, 2002, Rotterdam-Amsterdam, Poetry International - De Bezige Bij, paperback, 18 x11.5 cm, 14 p's, isbn 90-234-0013-5
7 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel, afhalen mogelijk
----------
Dessin sans destin, Poème de discipline surréaliste - 1951, 2002, Antwerpen, De Slegte, geïllustreerd, 425 genummed exemplaren, dit is nummer 358/425, paperback met omslag, 25.5 x 20 cm, 20 p's, 
34 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel, afhalen mogelijk
Dessin sans destin, Poème de discipline surréaliste - 1951, Hugo Claus, 2002, Antwerpen, De Slegte, illustrations par Hugo Claus, 425 exemplaires numérotés, ceci est le numéro 358/425, brochée avec couverture, 25.5 x 20 cm, 20 p's, 
34 euro, frais postals non inclus, emballage inclus, possibilité de ramasser chez vendeur
----------
Onvoltooid Verleden, de Nieuwe Claus, eerste aflevering in De Morgen van zaterdag 15 november 1997, 
19 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel, afhalen mogelijk
----------
Hugo Claus Pakket: Zomernacht + The Sign of the Hamster + De groeten + Dessin sans destin + Onvoltooid Verleden =
Zomernacht, William Shakespeare, vertaald door Hugo Claus, 1991, Antwerpen, 't Gebroed vzw, 1e druk, paperback, 20 x 12.5 cm, 96 p's, isbn 90-6945-127-1
+ The Sign of the Hamster, Engelse poëziebundel van Hugo Claus, 1986, Leuven, Leuvense Schrijversaktie, European Series 65, translated form the Dutch by Paul Claes, Christine D'haen, Theo Hermans, Yann Lovelock, with an introduction and notes by Paul Claes, paperback, 21 x 14 cm, 92 p's, isbn 90-71345-12-0,
+ De groeten. Gedichten, 2002, Rotterdam-Amsterdam, Poetry International - De Bezige Bij, paperback, 18 x11.5 cm, 14 p's, isbn 90-234-0013-5
+ Dessin sans destin, Poème de discipline surréaliste - 1951, 2002, Antwerpen, De Slegte, geïllustreerd, 425 genummed exemplaren, dit is nummer 358/425, paperback met omslag, 25.5 x 20 cm, 20 p's 
+ Onvoltooid Verleden, de Nieuwe Claus, eerste aflevering in De Morgen van zaterdag 15 november 1997
Prijs voor alles: 70 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
GUIDO EEKHAUT
Babel, Guido Eekhaut, 1993, Amsterdam, Bert Bakker, verhalenbundel met Babel, Hôtel Tropique en Het Geslacht der Engelen, paperback, 20 x 13 cm, 273 p's, isbn 90-351-1242-3, prijs 9 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel, afhalen mogelijk
----------
De cirkeljaren, Guido Eekhaut, 1986, Leuven, De Clauwaert, gebonden met omslag, 13.0 x 20.5 cm, 148 p's, isbn 90-6306-205-2, prijs 9 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel, afhalen mogelijk
----------
De vivisectie, Guido Eekhaut, 2003, Rijswijk, Babel Publications, paperback, 14 x 20 cm 508 p's, isbn 90-73730-43-0, prijs 15 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel, afhalen mogelijk
----------
Eeuwig Venetië, Guido Eekhaut, 1992, Amsterdam, Bert Bakker, paperback, 12.6 x 20.0 cm, 102 p's, 90-351-1182-6, prijs 9 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel, afhalen mogelijk
----------
Einde van de eeuwigheid, Guido Eekhaut, 2008, Westerlo, Kramat, reeks Susepense, paperback, 23 x 15 cm, 126 p's, isbn 978-90-7521299-0, prijs 7 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel, afhalen mogelijk
----------
Het Panini principe, Guido Eekhaut, 1989, Wespelaar, Pandora, roman, fantasy/sciencefiction/magisch-realisme, Op de laatste blanco pagina is in potlood de inhoudsopgave geschreven., paperback, 13.0 x 21.0 cm, 207 p's, isbn 90- 5020-012-5, prijs 12 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel, afhalen mogelijk
----------
Het schip Charon, Guido Eekhaut, 2 feb 1982, Scherpenheuvel-Zichem, Altiora-Averbode, Vlaams Filmpje nr. 1491, 12.0 x 17.0 cm, 32 p's, prijs 6 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel, afhalen mogelijk
----------
Op het lijf geschreven, Guido Eekhaut, 2003, Kapellen - Kampen, Uitgeverij Pelckmans - Klement, met Habeas Corpus (literatuurlijst) en eindnoten, Gesigneerd door de auteur op 27 nov. 2004, potloodaantekeningen op schutblad, verder volledig ongehavend en fris exemplaar, paperback, 14.0 x 21.0 cm, 221 p's, isbn 90- 289-3302-6, prijs 39 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel, afhalen mogelijk
----------
Orsenna, Guido Eekhaut, 1994, Rijswijk, Babel Publications, paperback, 14 x 20 cm, 216 p's, isbn 0-73730-11-2, prijs 9 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel, afhalen mogelijk
----------
Pelgrims en barbaren, Guido Eekhaut, 1991, Antwerpen, b+b, Benoit Suykerbuyk, August Vermeylenlaan 21 bus 20, 2050 Antwerpen, omslag: Betty Greyson, 7 essays + bibliografie + register, paperback, 21x15 cm, 82p's, Wettelijk Depot D/1991/3545/1, prijs 9 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel, afhalen mogelijk
----------
Vacuümeiland, Guido Eekhaut, 1996, Rijswijk, Babel Publications, gebonden, met omslag in kleur, 15x21 cm, 230 p's, isbn 90-73730-28-7, prijs 14 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
JOHN FLANDERS / JEAN RAY
Pakket Vlaamse Filmpjes met: 
- Hikky, de otter, nr. 1999, bewerkt door Roger Vanbrabant, 3 euro
- De witte koning + Het vervloekte land, nr. 1939, bewerkt door Bert van Hageland, 3 euro
- Het raadsel van de tempelruïne + De boze rechters van Fenwick, nr. 2012/2013, bewerkt door Bert van Hageland, 6 euro
Allemaal in zeer goede staat
TOTAAL 10 euro exclusief verzendkosten, inclusief verpakking, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
GERBEN HELLINGA Jr.
"Kinderen van de rekening", door Gerben Hellinga Jr
Gerben Helling Jr. is winnaar van de Eervolle Vermelding bij de Griffeluitreiking voor jeugdboeken.
"Kinderen van de rekening" is het vervolg op Grensconflicten, 2e deel van de trilogie.
Met tijdlijn van de gebeurtenissen in de trilogie.
Dit exemplaar is een misdruk: enkele blzn. zijn twee keer afgedrukt, en enkele ontbreken. Daardoor is het einde van één verhaal verloren.
isbn 90-73730-32-5
Gebonden, 180 p's
Nieuwprijs 17,35 euro
In nieuwstaat. Verpakking inbegrepen. Verzending niet., afhalen mogelijk.
8 euro
---------
"Tweede talent", door Gerben Hellinga Jr
Gerben Helling Jr. is winnaar van de Eervolle Vermelding bij de Griffeluitreiking voor jeugdboeken
"Tweede talent" is het vervolg op Grensconflicten, 3e deel van de trilogie.
Met tijdlijn van de gebeutenissen in de trilogie, en bronvermelding van de verhalen
isbn 90-73730-35-1
Gebonden, 186 p's
Nieuwprijs 17,35 euro
In nieuwstaat. Verpakking inbegrepen. Verzending niet., afhalen mogelijk.
10 euro
-----------
"Grensconflicten", door Gerben Hellinga jr
Gerben Hellinga jr., winnaar van de Eervolle Vermelding bij de Griffeluitreiking voor jeugdboeken.
isbn 90-73730-26-0
paperback, 190 p's
Nieuwprijs: 11,15 euro
In nieuwstaat. Verpakking inbegrepen. Verzending niet., afhalen mogelijk.
10 euro
----------
Gerben Hellinga jr, trilogie "Mensen, Ptuui's en Zazonen"
 Gerben Helling Jr. is winnaar van de Eervolle Vermelding bij de Griffeluitreiking voor jeugdboeken.
1 "Kinderen van de rekening"
Met tijdlijn van de gebeurtenissen in de trilogie.
Dit exemplaar is een misdruk: enkele blzn. zijn twee keer afgedrukt, en enkele ontbreken. Daardoor is het einde van één verhaal verloren.
isbn 90-73730-32-5
Gebonden, 180 p's
Nieuwprijs 17,35 euro
In nieuwstaat
+
2 "Tweede talent", door Gerben Hellinga Jr
Gerben Helling Jr. is winnaar van de Eervolle Vermelding bij de Griffeluitreiking voor jeugdboeken
"Tweede talent" is het vervolg op Grensconflicten, 3e deel van de trilogie.
Met tijdlijn van de gebeurtenissen in de trilogie, en bronvermelding van de verhalen
isbn 90-73730-35-1
Gebonden, 186 p's
Nieuwprijs 17,35 euro
In nieuwstaat
+
3 "Grensconflicten", door Gerben Hellinga jr
Gerben Hellinga jr., winnaar van de Eervolle Vermelding bij de Griffeluitreiking voor jeugdboeken.
isbn 90-73730-26-0
paperback, 190 p's
Nieuwprijs: 11,15 euro
In nieuwstaat.
Alle drie samen: 25 euro excl verzending, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
FRANK ROGER
Het restaurant in het bos, Frank Roger, 1991, Aarschot, Averbode, weekblad Vlaamse Filmpjes 1983, uitgavevorm: gevouwen met nietjes in de rug, 17 x 12.5 cm, 32 p's, bijna nieuwstaat
prijs 6 euro excl. verzendkosten, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
---------
Sgt. Pepper is terug: Herenigde Beatles slaan de wereld met verstomming, door Frank Roger, geïllustreerd door Peter Motte, gelimiteerde en genummerd edities, nrs. 7 & 8, 8 p's, 21x 14.5 cm,
6 euro/per stuk. exclusief verzendkosten, verpakking wel
---------
The burning woman and how her fire was rekindled time and again. Een verzameling Nederlandse, Engelse, Franse en Duitse versies van 'De brandende vrouw' door Frank Roger, ingeleid door Frank Roger en Peter Motte,2000, Geraardsbergen, Frank Roger & De Tijdlijn, geïllustreerd, met facsimile-weergave van vroege uitgaven, gelimiteerde en genummerde editie nrs. 9, 15 en 73, 58 p's, 21 x 14,5 cm, Wettelijk Depot WD/2000/De Tijdlijn & Leen van de Neste Uitgever/2
6 euro/per stuk, exclusief verzendkosten, verpakking wel, afhalen mogelijk 
The burning woman and how her fire was rekindled time and again. Une collection de versions néerlandaises, anglaises, françaises et allemandes de 'De brandende vrouw' de Frank Roger, introduction par Frank Roger et Peter Motte,2000, Geraardsbergen, Frank Roger & De Tijdlijn, illustré, avec fac-similé d'anciens éditions, édition limitée et numérotée, les numéro's 9, 15 et 73, 58 p's, 21 x 14,5 cm, Dépot légal WD/2000/De Tijdlijn & Leen van de Neste Uitgever/2
6 euro's/pièce, frais postals non inclus, emballage inclus, possibilité de ramasser chez vendeur
-------------------------------------------------------------
PETER MOTTE
"De onmogelijke vertaling. De Nederlandstalige Beligsche fantastische literatuur", door Arnaud Huftier, dr. in de letteren, prof. lit. Valenciennes (Frankrijk), vertaald door Peter Motte, 2004, Geraardsbergen, La ligne de temps, Dune. Oorpsronkelijke titel "L'impossible traduction: la fantastique belge d'experssion néerlandaise " Het werk behandelt de wisselende taalsituatie van de Vlaamse auteurs. Het boek bevat zowel de Franse versie als de Nederlandse vertaling. 20 x 13 cm, 2x 108 p's, 
 15 euro. exclusief verzendkosten, verpakking wel
"L'impossible traduction: la fantastique belge d'experssion néerlandaise ", par Arnaud Huftier, dr. littérature, prof. lit. Valenciennes (France), traduit par Peter Motte, 2004, Geraardsbergen, La ligne de temps, Dune en néerlandais comme "De onmogelijke vertaling. De Nederlandstalige Beligsche fantastische literatuur" Oeuvre sur la situation linguistique et culturelle des auteurs flamands. Le livre contient la version originale française ét la traduction en néerlandais. 20 x 13 cm, 2x 108 p's, 
15 euro's/pièce, frais postals non inclus, emballage inclus, possibilité de ramasser chez vendeur
---------
Container, Peter Motte, geïllustreerd, gelimiteerde en genummerde editie, nrs. 4, 37, 45, 46, 47, 48, 49 en 50, 8 p's, 21 x 14,5 cm, Wettelijk Depot WD/2004/De Tijdlijn & Leen van de Neste Uitgever/2
6 euro/per stuk, exclusief verzendkosten, verpakking wel, afhalen mogelijk
---------
Christel, Peter Motte, geïllustreerd in kleur door Jimmy Carnier, gelimiteerde en genummerde editie, nrs.4, 5, 46 en 47, 8 p's, 21 x 14,5 cm, Wettelijk Depot WD/2005/De Tijdlijn & Leen van de Neste Uitgever/1
6 euro/per stuk, exclusief verzendkosten, verpakking wel, afhalen mogelijk
---------
De getuige, Peter Motte, gelimiteerde en genummerde editie, nrs. 5, 6 en 47, 8 p's, 21 x 14,5 cm, Wettelijk Depot WD/2003/De Tijdlijn & Leen van de Neste Uitgever/2
6 euro/per stuk, exclusief verzendkosten, verpakking wel, afhalen mogelijk
---------
The burning woman and how her fire was rekindled time and again. Een verzameling Nederlandse, Engelse, Franse en Duitse versies van 'De brandende vrouw' door Frank Roger, ingeleid door Frank Roger en Peter Motte,2000, Geraardsbergen, Frank Roger & De Tijdlijn, geïllustreerd, met facsimile-weergave van vroege uitgaven, gelimiteerde en genummerde editie, nrs. 9, 15 en 73, 58 p's, 21 x 14,5 cm, Wettelijk Depot WD/2000/De Tijdlijn & Leen van de Neste Uitgever/2
6 euro/per stuk, exclusief verzendkosten, verpakking wel, afhalen mogelijk
---------
Sgt. Pepper is terug: Herenigde Beatles slaan de wereld met verstomming, door Frank Roger, geïllustreerd door Peter Motte,. gelimiteerde en genummerd edities, nrs. 7 & 8, 8 p's, 21x 14.5 cm,
6 euro/per stuk. exclusief verzendkosten, verpakking wel, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
GEORGES SIMENON
Maigret: het eerste onderzoek van Maigret, Geores Simenon, 1952, Utrecht-Antwerpen, A.W. Bruna & Zoon, oorspr. La première enquête de Maigret, vertaling: Dick Bruna, gebonden, 190 p’s, 19x12x2,5 cm, isbn 90-449-0580-5
Prijs 6 euro excl verzendkosten afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
Maigret: het geduld van Maigret, Georges Simenon, 1968, Utrecht-Antwerpen, A.W. Bruna & Zoon, oorspr. La patiènce de Maigret, vertaling: K.H. Romijn, gebonden, 190 p’s, 19x12x2,5 cm, isbn 90-449-0944-4
Prijs 6 euro excl verzendkosten afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
Maigret: Maigret in Holland, Georges Simenon, 1966, Utrecht-Antwerpen, A.W. Bruna & Zoon, oorspr. Un crime en Hollande, vertaling: K.H. Romijn, gebonden, 160 p’s, 19x12x2,5 cm, isbn 90-229-0539-X
Prijs 6 euro excl verzendkosten afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
Maigret: Maigret in het Wilde Westen, Georges Simenon, 1966, Utrecht-Antwerpen, A.W. Bruna & Zoon, oorspr. Maigret chez le coroner, vertaling: V.H. Uurbanus-Harbrink Numan, gebonden, 190 p’s, 19x12x2,5 cm, isbn 90-229-0062-2
Prijs 6 euro excl verzendkosten afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
Pakket 4 x Maigret, Georges Simenon
Maigret, Georges Simenon, Utrecht-Antwerpen, A.W. Bruna & Zoon, gebonden, 19x12x2,5 cm, 
1 Het eerste onderzoek van Maigret, 1952, oorspr. La première enquête de Maigret, vertaling: Dick Bruna, 190 p’s, isbn 90-449-0580-5
+ 
2 Het geduld van Maigret, 1968, oorspr. La patiènce de Maigret, vertaling: K.H. Romijn, gebonden, 190 p’s, isbn 90-449-0944-4
+
3 Maigret in Holland, 1966, oorspr. Un crime en Hollande, vertaling: K.H. Romijn, 160 p’s, isbn 90-229-0539-X
+
4 Maigret in het Wilde Westen, 1966, oorspr. Maigret chez le coroner, vertaling: V.H. Uurbanus-Harbrink Numan, 190 p’s, isbn 90-229-0062-2
ALLE VIER SAMEN 20 euro excl verzendkosten afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
J.R.R. TOLKIEN

J R R Tolkien, In de ban van de ring, trilogie, paperback uitgaven van 2003 (filmeditie) De drie delen worden enkel samen verkocht. Nieuwprijs: 3 x 16,50 = 49,50 euro. -> Verkoopprijs 40 euro excl. verzending. De boeken zijn in nieuwstaat. Verpakking in prijs inbegrepen, verzending niet.
---------
J R R Tolkien, In de ban van de ring, trilogie, gebonden. uitgaven van 2003 De drie delen worden enkel samen verkocht. Nieuwprijs: 3 x 22,50 = 66,50 euro -> Verkoopprijs 50 euro excl. verzending. De boeken zijn in nieuwstaat. Verpakking in prijs inbegrepen, verzending niet.
-------------------------------------------------------------
Jules Verne, Série: sous le signe des quatre éléments, Les romans de l'air: Cinq semaines en ballon, illustré par MM. Riou et de Montaut, suivi par De la terre à la lune illustré par de Montaut, et Autour de la lune illustré par Emile Bayard et A. De Neuville, et Robur, le Conquérant illustré par Denett, et Hector Servadac illustré par P. Philippoteaux et Laplante, 2001, Omnibus, édition présenteé et commentée par Claude Aziza, 20 x 13 cm, 1130 p's, presque neuf, isbn 2-258-05789-2
15 euro's, frais postals non inclues, emballage inclu
-------------------------------------------------------------
Marguerite Yourcenar, Conte Bleu, suivi de Le premier soir, et Maléfice, 1993, Editions Gallimard, Filio, préface de Josyane Savigneau, 18 x 11 cm, 92 p's, comme neuf, isbn 2-07-039287-2
6 euro's, frais postals non inclues, emballage inclu
-------------------------------------------------------------
Les Yeux Troubles et autres contes de la lune noire, Claude Bolduc, Hull (Québec), 1998, Editions Vents d'Ouest, gesigneerd door de auteur, 8 griezelverhalen, 21 x 13,5 cm, 170 p's, isbn 9782921603751, als nieuw
10 euro exclusief verzendkosten, incl. verpakkingskosten, afhalen bij verkoper mogelijk
Les Yeux Troubles et autres contes de la lune noire, Claude Bolduc, Hull (Québec), 1998, Editions Vents d'Ouest, signé par l'auteur, 8 histoires épouvantables, 21 x 13,5 cm, 170 p's, isbn 9782921603751, comme neuf
10 euro's, frais postals non inclus, emballage inclus, possibilité de ramasser chez vendeur
-------------------------------------------------------------
Biofeedback, Jean-Marc Ligny, 1979, Parijs, Denoël, collection Présence du futur 289, franstalig, pocket, 218 p’s, 18x11x1,5 cm, commeneuf
Prix 6 euro’s sans postage, possibilité de ramasser chez vendeur
-------------------------------------------------------------
La Maison Usher ne chutera pas, Pierre Stolze, 2000, signé, Ed. Denoël, Folio SF 40, 18 x 11 cm, 236 p's, isbn 2-07-041771-9, comme neuf
6 euro's, frais postals non inclus, emballage inclus, possibilité de ramasser chez vendeur
----------------------------------
Intrusions, Pierre Stolze, 1990, Grenoble, Editions de l’aurore, Collection Science Fiction Futurs 11, signé, paperback, 240 p’s, 18x11x1.5 cm, isbn 9782903950422
6 euro’s frais postals non inclus, emballage inclus, possibilité de ramasser chez vendeur
----------------------------------
Pacquet Pierre Stolze - Pakket Pierre Stolze
- La Maison Usher ne chutera pas, 2000, signé, Ed. Denoël, Folio SF 40, 18 x 11 cm, 236 p's, isbn 2-07-041771-9, comme neuf
- Intrusions, 1990, Grenoble, Editions de l’aurore, Collection Science Fiction Futurs 11, signé, paperback, 240 p’s, 18x11x1.5 cm, isbn 9782903950422
Prix total: 10 euro’s frais postals non inclus, emballage inclus, possibilité de ramasser chez vendeur
----------------------------------------------------------
Pacquet 3x Science Fiction
- La Maison Usher ne chutera pas, Pierre Stolze, 2000, signé, Ed. Denoël, Folio SF 40, 18 x 11 cm, 236 p's, isbn 2-07-041771-9, comme neuf
- Intrusions, Pierre Stolze, 1990, Grenoble, Editions de l’aurore, Collection Science Fiction Futurs 11, signé, paperback, 240 p’s, 18x11x1.5 cm, isbn 9782903950422
- Biofeedback, Jean-Marc Ligny,1979, Parijs, Denoël, collection Présence du futur 289, franstalig, pocket, 218 p’s, 18x11x1,5 cm, comme neuf
Prix total: 15 euro’s frais postals non inclus,
-------------------------------------------------------------
EDGAR ALLAN POE

Histoires extraordinaires, Edgar Poe, ill. Giannini, Paris, 1978; éd. Chez Michel de l'Ormeraie, in het Frans, geïllustreerd, gebonden, plein sanigal bordeaux, platten en rug versierd met scarabeemotieven, similieleer, leeslint, verguld op snee, sterk papier, Edgar Poe, sa viet et ses oeuvres/Double Assassinat dans le Rue Morgue/La Lettre volée/ Le scarabée d'or/ Le canard au ballon/ Hans Pfaal/ Manuscrit trouvé dans une bouteille/ Le Maelström/ Le cas de M. Valdémar/ Révélation magnétique; TRAD. Charles Baudelaire, 24,5 x 16 cm, 310 p's, nieuw
45 euro excl. verzendkosten, incl. verpakking, afhalen mogelijk
Histoires extraordinaires, Edgar Poe, ill. Giannini, Paris, 1978; éd. Chez Michel de l'Ormeraie, en français, illustré, relié, plein sanigal bordeaux, plats et dos ornés à motifs de scarabés similicuir, signet, doré sur tranche, papier fort, Edgar Poe, sa viet et ses oeuvres/Double Assassinat dans le Rue Morgue/La Lettre volée/ Le scarabée d'or/ Le canard au ballon/ Hans Pfaal/ Manuscrit trouvé dans une bouteille/ Le Maelström/ Le cas de M. Valdémar/ Révélation magnétique; TRAD. Charles Baudelaire, 24,5 x 16 cm, 310 p's, comme neuf
45 euro's, frais postals non inclus, emballage inclus, possibilité de ramasser chez vendeur
---------
Gordon Pym, Edgar Poe, ill. Giannini, Paris, 1981; éd. Chez Michel de l' Ormeraie, in het Frans, geïllustreerd, gebonden, plein sanigal bordeaux, platten en rug versierd met ingestempelde scarabeemotieven, simileer, leeslint, verguld op snee, sterk papier, TRAD. Charles Baudelaire, 24,5 x 16 cm, 244 p's, comme neuf
45 euro's, excl. verzendkosten, incl. verpakking, afhalen mogelijk
Gordon Pym, Edgar Poe, ill. Giannini, Paris, 1981; éd. Chez Michel de l' Ormeraie, en français, illustré, relié, plein sanigal bordeaux, plats et dos ornés à motifs de scarabés similicuir, signet, doré sur tranche, papier fort, TRAD. Charles Baudelaire, 24,5 x 16 cm, 244 p's, comme neuf
45 euro's, frais postals non inclus, emballage inclus, possibilité de ramasser chez vendeur
-------------------------------------------------------------
PATRICK BERNAUW

Pakket Patrick Bernauw, Vlaamse Filmpjes 
1 De automobiel van Franz Ferdinand, Vlaamse Filmpjes 1750, prijs 5,00 euro
2 De eerlijke vinders, Vlaamse Filmpjes 1942/1943
3 De gouden geit, Vlaamse Filmpjes 1869, prijs 5,00 euro
4 De poppenjuffrouw, Vlaamse Filmpjes1807, prijs 5,00 euro
5 De uitvaart van Ouwe Dusty, Vlaamse Filmpjes 2032, prijs 5,00 euro
6 De vampiers van Croglin Grange, Vlaamse Filmpjes 2125, prijs 5,00 euro
7 Dobbel bobbel pook en stook, Vlaamse Filmpjes 2001, prijs 5,00 euro
8 Het spookt op Ten Berghe + Het verhaal van PeterJan, Vlaamse Filmpjes 1774/1775, prijs 5,00 euro, 
9 Het spook van de U-65, Vlaamse Filmpjes 1955/1956, 7,50 euro
10 Marcus in het labyrint, Vlaamse Filmpjes 1744, prijs 5,00 euro
11 Marcus op de belt, Vlaamse Filmpjes 1725, prijs 5,00 euro
12 Waar de zon nu staat, Vlaamse Filmpjes 1685, prijs 5,00 euro
Sommige vertonen gebruikssporen, andere zijn in prima staat
Prijs per stuk: 5 euro
Alle 12 Vlaamse Filmpjes voor 40 euro i.p.v. 60 euro excl. verzending, incl. verpakking, afhalen mogelijk
---------
De angst van Adam Assche, Patrick Bernauw, 1990, Liedekerke, serie Horizon's novellenreeks, illustraties: Alan Hunter, paperback, 21 x 14,5 cm, 88 p's, isbn 9094013517
6 euro excl. verzending, incl. verpakking, afhalen mogelijk
---------
Sterke verhalen. Over moderne volskverhalen, nieuwe mythen, hedendaagse sagen en legenden, Patrick Bernauw, 1995, Gent, Stichting Mens en Kultuur, met inleiding door. Prof. Dr. Stefaan Top en uitgeleide door Dominique J.B. Vanpée, paperback, 21 x 13 cm, 175 p's, isbn 90-7293-163-7
6 euro excl. verzending, incl. verpakking, afhalen mogelijk
---------
Verschroeide aarde, Patrick Bernauw, 1986, Lier, Nioba uitgevers, paperback, 142 p's, 14 x 13 cm, isbn 90-6945-017-8
prijs 6 euro excl. verzending, incl. verpakking, afhalen mogelijk
---------
Landru bestaat niet, Patrick Bernauw, 1992, Antwerpen-Amsterdam, Manteau, met bronvermelding, paperback, 21.5 x 13 cm, 150 p's, isbn 90-223-1275-5
10 euro excl. verzending, incl. verpakking, afhalen mogelijk
---------
Het Illuminatie Complot, Patrick Bernauw, 2008, Antwerpen, Uitgeverij Manteau - Standaard Uitgeverij, Manteau Thriller, paperback, 22 x 14 cm, 368 p's, isbn 978-90-223-2277-2
prijs 15 euro excl. verzending, incl. verpakking, afhalen mogelijk
---------
Het huis op de heuvel, of: De metastasen van de waanzin, Patrick Bernauw, s.d., Wespelaar (België), Uitgeverij Pandora, paperback, 19 x 13 cm, 164 p's, isbn 90-5020-003-6
10 euro excl. verzending, incl. verpakking, afhalen mogelijk
---------
De witte vrouw, Patrick Bernauw, 1986, Lier-Almere, Nioba Uitgevers - Uitgeverij Tor, paperback, 20 x 12.5 cm, 79 p's, isbn 90-6945-025-9
7,50 euro excl. verzending, incl. verpakking, afhalen mogelijk
---------
In het teken van de ram, Patrick Bernauw & Guy Didelez, Leuven, 1996, Davidsfonds/Infodok, winnaar van de ¨Prijs Knokke-Heist Beste Jeugdboek
gebonden, 22x15 cm, 139 p's, isbn 90-6565-714-2
10 euro excl. verzending, incl. verpakking, afhalen mogelijk
------------------------------------------------------------
Voorbij de storm, 25 sf-verhalen over klimaatverandering, samensteller Johan Klein Haneveld, 2020, Rijen, Uitgeverij Macc, auteurs o.a. Johan Klein Haneveld, Tais Teng, Jaap Boekestein, Theo Brakel, Karel Smolders, Ursula Visser, e.a., paperback, 388 p's, 21x14,5x2 cm, isbn 978-90-7843-777-2
prijs 16 euro excl verzendkosten, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
JEUGDLITERATUUR
Het Nietse Nergens, Marijke Mosterman
Leeuwarden, 2015, Uitgeverij Elikser, jeugdroman voor 10 tot 13 jaar, 21 x 14.50 cm, 157 p's isbn 978-90-8954-823-8, prijs: 9 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel
-------------------------------------------------------------
"Papa, j'ai remonté le temps", Raymond Milési, 1996, Hachette Livre, Jeunesse Cadet, 9 jaar en ouder, gesigneerd door de auteur, geïllustreerd, winnaar van de GRAND PRIX 1997 DE L'IMAGINAIRE, 126x12 cm, 123 p's, isbn 2-01-321371-9, als nieuw
6 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel, afhalen bij verkoper mogelijk
"Papa, j'ai remonté le temps", par Raymond Milési, 1996, Hachette Livre, Jeunesse Cadet, 9 ans et plus, signe par l'auteur, illustré, gagneur de GRAND PRIX 1997 DE L'IMAGINAIRE, 126x12 cm, 123 p's, isbn 2-01-321371-9, comme neuf 
6 euro's, frais postals non inclus, emballage inclus, possibilité de ramasser chez vendeur
-------------------------------------------------------------
OVER LITERATUUR
Jacob van Maerlant, Spiegel Historiael, De miniaturen uit het handschrift, Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, KA XX, verklarende uitgave verzorgd door Jozef Janssens en Martine Meuwese, 1997, Leuven, Davidsfonds/Clauwaert, met inleiding over de omstandigheden en de cultuur waarin het handschrift tot stand kwam, met weergave van het volledige hs, het hs. is ook in moderne letters weergegeven voor de leesbaarheid, en wordt gevolgd met verklaringen over de miniaturen en vergezeld van woordverklaring, met inleiding bij elk hoofdstuk, met noten en bibliografie, geïllustreerd, in kleur, in linnen gebonden met omslag, 176 p's, 30 x 24 cm, ISBN 90-6306-358-X. 
30 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
"De onmogelijke vertaling. De Nederlandstalige Beligsche fantastische literatuur", door Arnaud Huftier, dr. in de letteren, prof. lit. Valenciennes (Frankrijk), vertaald door Peter Motte. Het werk behandelt de wisselende taalsituatie van de Vlaamse auteurs. Het boek bevat zowel de Franse versie als de Nederlandse vertaling. 15 euro. exclusief verzendkosten, verpakking wel
-------------------------------------------------------------
Generaal zonder leger, Ozcan Akyol, 2020, Uitgever Stichting CPNB, uitgave ter gelegenheid van Boekenweek 2020, paperback met flappen, 64 p's, 19x11x0,6 cm, isbn 978-9059-655195
prijs 6 euro excl. verzenden, afhalen mogelijk, gratis bij aankoop van minstens 25 euro
-------------------------------------------------------------
Drs. Ed Popelier, "Jan Wolkers", in de reeks Grote Ontmoetingen, 1977, 2e druk, Brugge, Uitgeverij Orion, met 8 p.'s z/w-foto's, paperback, 96 p's, 22,5 x 15,5 cm.
6 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
Oskar van der Hallen, Vijftig jaar katholieke letteren in Vlaanderen (1885-1937), 1938, z.l., Davidsfonds, Volksboek nr. 278, in linnen gebonden, 128 p's, 19,5 x 16 cm
9 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
Paul de Smaele, "Auguste Vermeylen", 1948, Bruxelles, Office de publicité s.c., paperback, 78 p's., 18,5 x 12,5 cm,  met foto, in het Frans
25 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
Albert Westerlinck, Luister naar die stem. Studiën en critieken, s.d. (1942), Brugge, De Kinkhoorn, paperback, 275 p's, 18,5 x 12 cm
9 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
Louis Sourie, Inleiding tot de geschiedenis van "Van Nu en Straks", 1942, Kortrijk, Jos.
Vermaut, paperback, 186 p's, 22,5 x 15 cm
10 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
Dr. Julius Pée, Multatuli en de zijnen, 1937, Amsterdam, Wereldbibliotheek nv, met foto's en illustraties, in linnen gebonden, 460 p's, 20 x 14,5 cm
25 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
Dr. R. F. Lissens, Het impressionisme in de Vlaamsche letterkunde, 1934, Mechelen-Amsterdam, Het Kompas - De Spieghel, paperback, 254 p's, 21 x 13 cm, nog niet eens opengesneden
12 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
Bert Ranke, Filip de Pillecyn. Een proeve van synthese der persoonlijkheid, 1941, Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, gebonden, 66 p's + 11 p's met 22 z/w-foto's, 17,5 x 11,5 cm
10 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
A. Roland Holst, Over den dichter Leopold, 1926, Maastricht-Brussel, A. A. M. Stols, serie "Kaleidoscoop" nr 15, paperback, 55 p's, 20 x 13 cm
9 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
Jan Schepens, Johan Daisne door Jan Schepens, 1946, Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven, n.v. Standaard Boekhandel, serie "Hedendaagsche dichters, paperback, 96 p's, 20 x 13,5 cm, met foto van Johan Daisne
10 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
Paul de Vree, Maurice Gilliams, essay, uit de reeks "Mens & Muze", deel 2, 1947, Antwerpen, De Brug, genummerd ex. nr 546, met foto's
14 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
Urbain van de Voorde, Vorm en Geest, uit de reeks "Keurboek", nr. 22, 1939, Davidsfonds, paperback, 180 p's, 20 x 16 cm, met 8 z/w-foto's
14 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
Raf van de Linde, Het Oeuvre van Streuvels, sociaal document, 1958, Leuven, Davidsfonds, met bibliografie, in goede staat, maar 1 van de foto's ontbreekt, in linnen gebonden met omslag, , 276 p's, 19,5 x 13 cm, met z/w-foto's
7 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
Theo Vesseur, Kleine literatuurgeschiedenis in verzen over Nederlandse schrijvers bijeengebracht door Theo Vesseur, 1953, Amsterdam-Antwerpen, Wereldbibliotheek-Vereniging, paperback, 50 p's, 20,5 x 12,5 cm, goede staat, mooie uitvoering
6 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
Jozef Deleu, "Van Nu & Toen. Staalkaart van artikelen uit Ons Erfdeel", 1990, Rekkem, Stichting Ons Erfdeel, paperback, 360 p's, 23,5 x 17,5 cm, met z/w-foto's
9 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
Herman Hesse. Uber alle Grenzen hinweg, 1987, Brugge, Vereniging Vlaamse Leerkrachten, artikelen en essays voorgedragen t.g.v. een colloquium over Herman Hasse aan de Universiteit Gent in 1987, paperback, 212 p's, 29 x 21 cm
6 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
Het goud van de Vlaamse letteren, 170 jaar prijzen voor de Nederlandse literatuur in België (1830-2000), Frans Heymans, 2001, Gent, Snoeck-Ducaju & Zoon, paperback, met inleiding, bibliografie, evolutie van de Belgische frank, indexen op winnaars, inrichters, naam, nog lopende prijzen, paperback 24 x 16 x 2.5 cm, 398 p's, isbn 90-5349-351-7
zeer goede staat
prijs 45 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
TAAL
WOORDENBOEKEN
Nicoline van der Sijs, "Groot Van Dale Leenwoordenboek. De invloed van andere talen op het Nederlands", 2005, Utrecht-Antwerpen, Van Dale Lexicografie-Nicoline van der Sijs, in linnen gebonden met omslag, 684 p's, 25 x 17 cm, met cd-rom, isbn 9789075566055
40 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel
-------------------------------------------------------------
Marc De Coster, "Woordenboek van neologismen. 25 jaar taalaanwinsten", 1999, Amsterdam-Antwerpen, Uitgeverij Contact - Het Taalfonds, gebonden met omslag, 726 p's, tweekolomsdruk, 25 x 18 cm, isbn 9789025422707
40 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel
-------------------------------------------------------------
VAN DALE
"Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Frans / Frans-Nederlands op cd-rom", 1999, Utrecht-Antwerpen, Van Dale Lexicografie, uitgave 1999, 21.5 x 15 cm, voor Windows 3.1, 95, 98, NT, ook getest op W XP Pro en werkt, schijnt ook onder Windows Vista te kunnen werken
15 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel. 
"Van Dale Handwoordenboek néerlandais-français/français-néerlandais sur cd-rom", 1999, Utrecht-Antwerpen, Van Dale Lexicografie, édition 1999, 21.5 x 15 cm, Windows 3.1, 95, 98, NT, aussi testé sur W XP Pro et ça marche, probablement aussi sur Windows Vista, 8, 8.1 et 10
15 euro, frais postals non inclus, emballage inclus, possibilité de ramasser chez vendeur
--------- 
"Van Dale Handwoordenboek Hedendaags Nederlands op cd-rom", uitgave 1998/1999, Utrecht-Antwerpen, Van Dale Lexicografie, 21.5 x 15 cm, voor Windows 3.1, 95, 98, NT, ook getest op W XP Pro en werkt, schijnt ook onder Windows Vista te kunnen werken
15 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel. Afhalen is mogelijk. 
"Van Dale dictionnaire néelandais contemporain sur cd-rom", édition 1998/1999, Utrecht-Antwerpen, Van Dale Lexicografie, 21.5 x 15 cm, édition 1999, 21.5 x 15 cm, Windows 3.1, 95, 98, NT, aussi testé sur W XP Pro et ça marche, probablement aussi sur Windows Vista, 8, 8.1 et 10
15 euro, frais postals non inclus, emballage inclus, possibilité de ramasser chez vendeur
-------------------------------------------------------------
Eurohandelswoordenboek, Alle belangrijke begrippen zeventalig in één band, Dick van Ouwerkerk, 1992, Rijswijk, Elmar, voor Nederlands Duits Frans Engels Italiaans Spaans Portugees: vertalingen van en naar 8 talen van zakelijke terminoloige, 23,5x15cm, 725 p's ISBN 90-6120-962-5, Zo goed als nieuw. 
9 euro verpakking inbegrepen. Vezending niet. afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
Van Dale Praktijkgidsen Afkortingen, Theo de Boer, Marc de Smit, 2003, Utrecht-Antwerpen, Van Dale Lexicografie, 16 000 afkortingen met verklaringen, spellingregels, lijsten scheikundige elementen, autokentekens, munten, landen, decimale voorvoegsels, bijbelboeken, tekens voor sterrenbeelden en planeten, spellingalfabetten, plaatsaanduidingen op vissersschepen, staten van de VS, landen op vliegtuigen, stationscodes in Nederland en België, kentekens van Duitse, Italiaanse, Zwitserse en Oostenrijkse voertuigen, gebonden, met linnen rug, met leeslint, 338 p's, 22,5x14x2,5 cm, isbn 90-6648-991-x, nieuwstaat
prijs: 12 euro excl verzending, verpakking inbegrepen, afhalen mogelij
-------------------------------------------------------------
Van Dale Praktijkgidsen Klare taal, Hans de Groot, Mies Blok, 2002, Utrecht-Antwerpen, Van Dale Lexicografie, bijna 7000 Nederlandse uidrukkingen met verklaring en gebruik, gebonden, met linnen rug, met leeslint, 299 p's, 22,5x14x2,5 cm, isbn 90-6648-994-4, nieuwstaat
prijs: 12 euro excl verzending, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
Van Dale Praktijkgidsen Zakenbrieven, prof. dr. Mike Hannay, 2003, Utrecht-Antwerpen, Van Dale Lexicografie, standaard bouwblokken van 18 verschillende typen brieven, vooral voor zakelijk gebruik, in Nederlands, Frans, Engels, Duits, Italiaans, Spaans, Zweeds: introductie, aanbieding, order, vertraging, klacht, verontschuldiging, betalingsverzoek, mededeling, voorstel voor afspraak, felicitatie, uitnodiging, bedanking, felicitatie voor geboorte, reactie op rouwkaart, sollicitaite, cv, condoléances, gebonden, met linnen rug, met leeslint, 355 p's, 22,5x14x3 cm, isbn 90-6648-993-6, nieuwstaat
prijs: 12 euro excl verzending, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
Van Dale Praktijkgidsen: Afkortingen + Klare Taal + Zakenbrieven
Afkortingen, Theo de Boer, Marc de Smit, 2003, Utrecht-Antwerpen, Van Dale Lexicografie, 16 000 afkortingen met verklaringen, spellingregels, lijsten scheikundige elementen, autokentekens, munten, landen, decimale voorvoegsels, bijbelboeken, tekens voor sterrenbeelden en planeten, spellingalfabetten, plaatsaanduidingen op vissersschepen, staten van de VS, landen op vliegtuigen, stationscodes in Nederland en België, kentekens van Duitse, Italiaanse, Zwitserse en Oostenrijkse voertuigen, gebonden, met linnen rug, met leeslint, 338 p's, 22,5x14x2,5 cm, isbn 90-6648-991-x, nieuwstaat
+
Klare taal, Hans de Groot, Mies Blok, 2002, Utrecht-Antwerpen, Van Dale Lexicografie, bijna 7000 Nederlandse uidrukkingen met verklaring en gebruik, gebonden, met linnen rug, met leeslint, 299 p's, 22,5x14x2,5 cm, isbn 90-6648-994-4, nieuwstaat
+
Zakenbrieven, prof. dr. Mike Hannay, 2003, Utrecht-Antwerpen, Van Dale Lexicografie, standaard bouwblokken van 18 verschillende typen brieven, vooral voor zakelijk gebruik, in Nederlands, Frans, Engels, Duits, Italiaans, Spaans, Zweeds: introductie, aanbieding, order, vertraging, klacht, verontschuldiging, betalingsverzoek, mededeling, voorstel voor afspraak, felicitatie, uitnodiging, bedanking, felicitatie voor geboorte, reactie op rouwkaart, sollicitaite, cv, condoléances, gebonden, met linnen rug, met leeslint, 355 p's, 22,5x14x3 cm, isbn 90-6648-993-6, nieuwstaat
ALLE DRIE SAMEN 33 euro excl verzending, incl. verpakking, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
Van Dale Werkwoordgrammatica Nederlands, Robertha Huitema, Van Dale Uitgevers, 2016, Utrecht, gebaseerd op het ERK (Gemeenschappelijk Europese Referentiekader), een richtlijn om het niveau te beoordelen waarop iemand een taal beheerst, zowel mondeling als schriftelijk, van basisniveau A1 tot het gevorderde niveau C2. Met ERK-schema, met lijst grammaticale termen, eventueel met een Nederlandse vertaling, met werkwoordsindex met Nederlandse vertaling en verwijzing naar de betrokken tabellen, beterback met leeslint en met kleur, 25 x 16,5 cm, 25 euro, 213 p's, isbn 978-94-6077-162-0, nieuwstaat
prijs 16 euro excl verzending, incl. verpakking, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
Van Dale Werkwoordgrammatica Duits, Kasper Maes en Josefien Sweep, Van Dale Uitgevers, 2016, Utrecht, gebaseerd op het ERK (Gemeenschappelijk Europese Referentiekader), een richtlijn om het niveau te beoordelen waarop iemand een taal beheerst, zowel mondeling als schriftelijk, van basisniveau A1 tot het gevorderde niveau C2. Met ERK-schema, met lijst grammaticale termen, eventueel met een Nederlandse vertaling, met werkwoordsindex met Nederlandse vertaling en verwijzing naar de betrokken tabellen, beterback met leeslint en met kleur, 25 x 16,5 cm, 25 euro, 200 p's, isbn 978-94-6077-164-4, nieuwstaat
prijs 16 euro excl verzending, incl. verpakking, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
Van Dale Werkwoordgrammatica Frans, Jos Canton, Van Dale Uitgevers, 2016, Utrecht, gebaseerd op het ERK (Gemeenschappelijk Europese Referentiekader), een richtlijn om het niveau te beoordelen waarop iemand een taal beheerst, zowel mondeling als schriftelijk, van basisniveau A1 tot het gevorderde niveau C2. Met ERK-schema, met lijst grammaticale termen, eventueel met een Nederlandse vertaling, met werkwoordsindex met Nederlandse vertaling en verwijzing naar de betrokken tabellen, beterback met leeslint en met kleur, 25 x 16,5 cm, 25 euro, 253 p's, isbn 978-94-6077-165-1, nieuwstaat
prijs 16 euro excl verzending, incl. verpakking, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
Van Dale Werkwoordgrammatica Engels, Linda Mous, Van Dale Uitgevers, 2016, Utrecht, gebaseerd op het ERK (Gemeenschappelijk Europese Referentiekader), een richtlijn om het niveau te beoordelen waarop iemand een taal beheerst, zowel mondeling als schriftelijk, van basisniveau A1 tot het gevorderde niveau C2. Met ERK-schema, met lijst grammaticale termen, eventueel met een Nederlandse vertaling, met werkwoordsindex met Nederlandse vertaling en verwijzing naar de betrokken tabellen, beterback met leeslint en met kleur, 25 x 16,5 cm, 25 euro, 256 p's, isbn 978-94-6077-163-7, nieuwstaat
prijs 16 euro excl verzending, incl. verpakking, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
Van Dale Werkwoordgrammatica Spaans, Cristina Irun Chavarria, Van Dale Uitgevers, 2016, Utrecht, gebaseerd op het ERK (Gemeenschappelijk Europese Referentiekader), een richtlijn om het niveau te beoordelen waarop iemand een taal beheerst, zowel mondeling als schriftelijk, van basisniveau A1 tot het gevorderde niveau C2. Met ERK-schema, met lijst grammaticale termen, eventueel met een Nederlandse vertaling, met werkwoordsindex met Nederlandse vertaling en verwijzing naar de betrokken tabellen, beterback met leeslint en met kleur, 25 x 16,5 cm, 25 euro, 253 p's, isbn 978-94-6077-166-8, nieuwstaat
prijs 16 euro excl verzending, incl. verpakking, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
Van Dale Werkwoordgrammatica, Nederlands, Frans, Duits, Engels, Spaans, Van Dale Uitgevers, 2016, Utrecht, gebaseerd op het ERK (Gemeenschappelijk Europese Referentiekader), een richtlijn om het niveau te beoordelen waarop iemand een taal beheerst, zowel mondeling als schriftelijk, van basisniveau A1 tot het gevorderde niveau C2. Met ERK-schema, met lijst grammaticale termen, eventueel met een Nederlandse vertaling, met werkwoordsindex met Nederlandse vertaling en verwijzing naar de betrokken tabellen, beterback met leeslint en met kleur, 25 x 16,5 cm, 25 euro
Nederlands isbn 978-94-6077-162-0
Frans isbn 978-94-6077-165-1
Duits isbn 978-94-6077-164-4
Engels isbn 978-94-6077-163-7
Spaans isbn 978-94-6077-166-8
ALLEMAAL SAMEN prijs 70 euro excl verzending, incl. verpakking, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
Introduction à l'étude comparative des langues indo-européennes, par Antoine Meillet (1903, Paris, Hachette), fac-simile door Kessinger Publishing, Kessinger Legacy Reprints, paperback, 434 p's, 23x15x2,5 cm, isbn 9781168472694
prijs 20 euro excl verzending, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
TAALCURSUSSEN
Prisma Interactief Italiaans Beginnerstrainer, versie 6, cd-rom. Vlot Italiaans leren met behulp van uw computer. 2002, Uitgeverij Het Spectrum Utrecht + DP Digital Publishing München, Interactieve taalcursus Italiaans voor Nederlandstaligen op cd-rom, met video tutor, spraakherkenning, oefeningen, met handleiding, Systeemeisen: Windows 95, 98, ME, NT 4.0, 2000, XP, Pentium 32 Mb RAM, geluidskaart, microfoon (optie), internetaansluiting (optie), 40 euro. Nieuwstaat. 30 euro. Prijs verpakking inbegrepen, verzending niet. 
-------------------------------------------------------------
L'Orthographe pour tous, Bescherelle 2, 1990, Paris, Didier-Hatier, en couleurs, rélié, 253 p's, 20x14,5x1,5 cm, comme neuf
Prix 6 euro's frais postals non inclus, emballage inclus, possibilité de ramasser chez vendeur



TECHNIEK

"Zo bouw je een auto", Adrian Newey (met Andrew Holmes), 2018, Amsterdam, Uitgeverij Meulenhoff Boekerij bv, geïllustreerd met foto's, z/w-schetsen en -tekeningen, met verklarende woordenlijst, met register. Oorspronkelijk: "How to build a car", 2017, vertaling: Eddy ter Veldhuis, gebonden met omslag, 400 p's, 24,5x19,5x3,5 cm, isbn 978-90-225-8428-6. Nieuw: 25 euro.
Prijs 19 euro excl. verzendkosten, verpakking inbegrepen
---------------------------------------------------------
Originele Brother toner cartridge TN-200, zwart, nooit geopend, bedrukt ongeveer 2200 p's A4 met 5% dekking, geschikt voor HL-720, HL-730, HL-730Plus, HL-760, FAX-8000P, FAX-8050P, FAX-8060P, FAX-8200P, FAX-8250P, FAX-8650P, FAX-4550J, FAX-4650J, FAX-2650, FAX-2660, MFC-9000, MFC-9050, MFC-9060, MFC-9500, MFC-9550,MFC-4600, MFC-4350J
Prijs 15 euro excl verzending
-------------------------------------------------------------
AMS Silverblue Professional 10 blanco cd-r's, 680 MB / 74 m
AMS SIlverblue Professional 10 blanco cd-r's, 680 MB / 74 min, in 10 doosjes, 
Prijs 15 euro excl verzendkosten incl verpakking, afhalen mogelijk
AMS Silverblue Professional 10 CD-R vierges, 680 Mo / 74 mi
AMS SIlverblue Professional 10 CD-R vierges, 680 Mo / 74 min, en 10 boïtes, 
Prix 15 euro's, frais postals non inclus, emballage inclus, possibilité de ramasser chez vendeur
---------------------------------------------------------
Fuji-film Silver disc 10 blanco cd-r 650 MB
Fuji-film Silver disc, 10 blanco cd-r, 650 MB, in 8 doosjes met 1 cd-r en 1 doosje met 2 cd-r's 
Prijs 15 euro excl verzendkosten, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
Fuji film Silver disc 10 CD-R vierge 650 MB
Film Fuji Sliver Disk, 10 CD-R vierges, 650 MB, en 8 boîtes avec 1 CD-R et 1 boîte avec 2 CD-R's
Prix 15 euro's, frais postals non inclus, emballage inclus, possibilité de ramasser chez vendeur
---------------------------------------------------------
La Criminalité informatique, Philippe Rosé, 1' édition, novembre 1988, Presses Universitaires de France - PUF, Collection : Que sais-je ? 2432, 
Langue : Français, Broché: 127 pages, Dimensions:17.5 x 11.5 x 0.9 cm, ISBN-10: 2130420400, ISBN-13: 978-2130420408, goede staat
prijs 6 euro's, excl. verzending, incl. verpakking, afhalen mogelijk
La Criminalité informatique, Philippe Rosé, 1' édition, novembre 1988, Presses Universitaires de France - PUF, Collection : Que sais-je ? 2432, 
Langue : Français, Broché: 127 pages, Dimensions:17.5 x 11.5 x 0.9 cm, ISBN-10: 2130420400, ISBN-13: 978-2130420408, état bien
prix 6 euro's, frais postals non inclus, emballage inclus, possibilité de ramasser chez vendeur
---------------------------------------------------------
Apps maken voor kids ... voor dummies, Nadine Bergner en Thiemo Leonhardt, 2017, Amersfoort (NL), BBNC Uitgevers, oorspronkelijk "Eigene Apps programmieren für Dummies,junior", vertaling: Jan van de Westelaken, geïllustreerd, in kleur, paperback, 128 p's, 21,5 x 14,5 cm, isbn 978-90-453-5347-0, nieuw
6 euro excl. verzendkosten, incl. verpakking, afhalen mogelijk
---------------------------------------------------------
SuSe Linux 8.2, Sander van Vugt, 2003, Uitgeverij Van Duuren Media, Eck en Wiel, geïllustreerd, met index en cd-rom, paperback, 179 p's, 21 x 14 cm, ISBN 90-5940-029-1, zo goed als nieuw
10 euro excl. verzendkosten, incl. verpakking, afhalen mogelijk
---------------------------------------------------------
Steel dit computerboek, Wat ze u niet vertellen over het internet, Wallace Wang, 2001, Haarlem (NL) / Brussel (NL), Easy Computing, eerste druk, oorspronkelijk: "Steal this computer book, what they don't tell you about the internet", vertaling: Dynatext, Manon Meijer, geïllustreerd, met index en cd-rom, paperback, 464 p's, 23 x 14 cm, isbn 90-5167-398-1, zo goed als nieuw
25 euro excl. verzendkosten, incl. verpakking, afhalen mogelijk
---------------------------------------------------------
PAKKET INFORMATICA
Apps maken voor kids ... voor dummies, Nadine Bergner en Thiemo Leonhardt, 2017, Amersfoort (NL), BBNC Uitgevers, oorspronkelijk "Eigene Apps programmieren für Dummies,junior", vertaling: Jan van de Westelaken, geïllustreerd, in kleur, paperback, 128 p's, 21,5 x 14,5 cm, isbn 978-90-453-5347-0, nieuw
los 6 euro excl. verzendkosten 
+  
SuSe Linux 8.2, Sander van Vugt, 2003, Uitgeverij Van Duuren Media, Eck en Wiel, geïllustreerd, met index en cd-rom, paperback, 179 p's, 21 x 14 cm, ISBN 90-5940-029-1, zo goed als nieuw
los 10 euro excl. verzendkosten 
+ 
Steel dit computerboek, Wat ze u niet vertellen over het internet, Wallace Wang, 2001, Haarlem (NL) / Brussel (NL), Easy Computing, eerste druk, oorspronkelijk: "Steal this computer book, what they don't tell you about the internet", vertaling: Dynatext, Manon Meijer, geïllustreerd, met index en cd-rom, paperback, 464 p's, 23 x 14 cm, isbn 90-5167-398-1, zo goed als nieuw
los 25 euro excl. verzendkosten
SAMEN 35 euro,  , excl. verzending, incl. verpakking, afhalen mogelijk
---------------------------------------------------------
Handbook of Industrial Robotics 2e ed. SHIMON Y NOF, a recognized expert in robotics research and applications, is Professor of Industrial Engineering at Purdue University's School of Industrial Engineering
Incl. CD-ROM
# State: new
# Hardcover: 1378 pages
# Publisher: Wiley; 2 edition (February 16, 1999)
# Language: English
# ISBN-10: 0471177830
# ISBN-13: 978-0471177838µ
Partial table of contents:
DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ROBOTICS.
Robots and Machine Intelligence (C. Rosen).
MECHANICAL DESIGN.
Mobile Robots and Walking Machines (H. Schempf).
Nanorobotics (A. Requicha).
CONTROL AND INTELLIGENCE.
Intelligent Control of Robot Mobility (R. Arkin).
PROGRAMMING AND INTELLIGENCE.
Group Behavior of Robots (G. Bekey & A. Agah).
ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC ASPECTS.
Management Policies of Computer-Integrated Manufacturing/Robotics (A. Gunasekaran).
APPLICATIONS: PLANNING TECHNIQUES.
Robot Ergonomics: Optimizing Robot Work (S. Nof).
APPLICATIONS: DESIGN AND INTEGRATION.
A Strategy for Implementation of Robotics Projects (G. Soska).
95 euro, incl. verpakking, excl. verzending
------------------------------------------------------------
FINANCIËN EN MANAGEMENT
Kennismanagement in de praktijk, Thomas H. Davenport & Laurence Prusak, 1998, Amsterdam-Antwerpen, Uitgeverij Contact, met noten en register, gebonden met omslag, 22x14,5 cm, 279 p's, isbn 90-254-1317-X, nieuwstaat (oorspronkelijke prijs: 40 euro)
20 euro excl. verzending, incl. verpakking, afhalen mogelijk
---------------------------------------------------------
Management met I.I.E.-netten, Ben Jonkeren & Stan Petit & Marcel Staring, 1999, Amsterdam-Antwerpen, Uitgeverij Contact, met voorbeelden, met noten, literatuurlijst en register, gebonden met omslag 22x14,5 cm, 192 p's, isbn 90-254-9871-X, nieuwstaat
10 euro excl. verzending, incl. verpakking, afhalen mogelijk
---------------------------------------------------------
De poen van uw pensioen, Paul d'Hoore, 2009, Gent, Borgerhoff & Lamberigts nv, met index, paperback, 23x15 cm, 222 p's, isbn 978-90-8931-087-3
10 euro excl. verzending, incl. verpakking, afhalen mogelijk
---------------------------------------------------------
BIOLOGIE
De nieuwe mens, Onze wereld na de biotechnologische revolutie, Francis Fukuyama, 2002, Amsterdam/Antwerpen, Uitgeverij Contact, met noten, bibliografie en register, oorspronkelijk: "Posthuman Society", vertaling: Peter van Huizen, paperback, 320 p's, 13,5 x 21 cm, isbn 90-254-1642-x
25 euro excl. verzendkosten, incl. verpakking, afhalen mogelijk 
--------------------------------------------------------------
GESCHIEDENIS 
Pakket Europese contouren: onder red. van Jacques  Le Goff, 5 boeken, 1993-1994, Amsterdam, Agon, reeks Europese Contouren, paperbacks met flappen, nieuwstaat
- Europese revoluties 1492-1992, Charles Tilly, kaarten, tabellen, noten, bibliografie, register, oorspr. European Revolutions, 1492-1992, vertaling: Pieter de Smit, 303 p's, 19,5x13x3 cm, isbn 90-5157-179-8
LOS prijs 15 euro excl verzendkosten
+
Europa en de verlichting, Ulirch im Hof, noten, bibliografie, register, oorspr. Das Europa der Aufklärung, vertaling: Margreet Blok, 253 p's, 19,5x13x2,5 cm, isbn 90-5157-178-X
LOS prijs 15 euro excl verzendkosten
+
Honger en overvloed, Massimo Montanari, aantekeningen, bibliografie, register, oorspr. La fame e l'abbondanza: storia dell'alimentazione in Europa, vertaling: Karin van Liemt en Mieke Geuzebroek, 239 p's, 19,5x13x2,5 cm, isbn 90-5157-188-7
LOS prijs 15 euro excl verzendkosten
+
Europa en de zee, Michel Mollat du Jourdin, 1993, kaarten, bibliografie, lijst van kaarten en illustraties, register, oorspr. L'Europe et la mer, vertaling: Frans de Haan, 323 p's, 19,5x13x3 cm, isbn 90-5157-169-0
LOS prijs 15 euro excl verzendkosten
+
De Europese stad, Leonardo Benevolo, 1993, z/w, geïllustreerd, foto's, kaarten, schetsen, noten, bibliografie, register, oorspr. La città europea, vertaling: Mieke Geuzebroek, 285 p's, 19,5x13x2,5 cm, isbn 90-5157-166-6
prijs 15 euro excl verzendkosten
->
PAKKET ALLE 5 SAMEN voor 50 euro excl verzendkosten
--------------------------------------------------------------
De Europese stad, Leonardo Benevolo, 1993, Amsterdam, Agon, reeks: Europese Contouren, red. Jacques Le Goff, z/w, geïllustreerd, foto's, kaarten, schetsen, noten, bibliografie, register, oorspr. La città europea, vertaling: Mieke Geuzebroek, paperback met flappen, 285 p's, 19,5x13x2,5 cm, isbn 90-5157-166-6, nieuwstaat
prijs 15 euro excl verzendkosten, afhalen mogelijk
--------------------------------------------------------------
Europa en de volmaakte taal, Umberto Eco, 1993, Amsterdam, Agon, reeks: Europese Contouren, red. Jacques Le Goff, z/w, geïllustreerd, tabellen, noten, register, oorspr. La ricerca della lingua perfetta nella cultura europea, vertaling: Yond Boekenen Patty Krone, paperback met flappen, 368 p's, 19,5x13x3,5 cm, isbn 90-5157-187-9, nieuwstaat
prijs 20 euro excl verzendkosten, afhalen mogelijk
--------------------------------------------------------------
Europa en de verlichting, Ulirch im Hof, 1994, Amsterdam, Agon, reeks: Europese Contouren, red. Jacques Le Goff, noten, bibliografie, register, oorspr. Das Europa der Aufklärung, vertaling: Margreet Blok, paperback met flappen, 253 p's, 19,5x13x2,5 cm, isbn 90-5157-178-X, nieuwstaat
prijs 15 euro excl verzendkosten, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
--------------------------------------------------------------
Montaillou, Een ketters dorp in de Pyreneeën 1294-1324, door Emmanuel Le Roy Ladurie, 1984, 1993 (18), Amsterdam, Ooievaar Pockethuis, oorspr. Mointaillou, village occitan, de 1294 à 1324, vertaling: Claire den Boer & Roland Fagel, met eindnoten, bronnen en bibliografie, verklarende woordenlijst, munteenheden, index van de belangrijkste families vermeld in het dossier van Jacques Fournier, 3 kaarten, 2 z/w-foto's, paperback, 500 p's, 18x11,5x3,5 cm, isbn 90-351-1328-4, gelezen exemplaar
prijs 6 euro excl verzending, incl verpakking, afhalen mogelijk
--------------------------------------------------------------
Oosterse filosofie, Ulrich Libbrecht, 2000, Davidsfonds, Beschrijving van een model dat in staat stelt de anders onvergelijkbare grondslagen van de westerse en oosterse denktradities met elkaar te vergelijken, paperback, 156 p's, ISBN: 9789061528920
10 euro excl. verzendkosten, afhalen mogelijk
--------------------------------------------------------------
Europa en de zee, Michel Mollat du Jourdin, 1993, Amsterdam, Agon, reeks: Europese Contouren, red. Jacques Le Goff, kaarten, bibliografie, lijst van kaarten en illustraties, register, oorspr. L'Europe et la mer, vertaling: Frans de Haan, paperback met flappen, 323 p's, 19,5x13x3 cm, isbn 90-5157-169-0, nieuwstaat
prijs 15 euro excl verzendkosten, afhalen mogelijk
--------------------------------------------------------------
Honger en overvloed, Massimo Montanari, 1994, Amsterdam, Agon, reeks: Europese Contouren, red. Jacques Le Goff, aantekeningen, bibliografie, register, oorspr. La fame e l'abbondanza: storia dell'alimentazione in Europa, vertaling: Karin van Liemt en Mieke Geuzebroek, paperback met flappen, 239 p's, 19,5x13x2,5 cm, isbn 90-5157-188-7, nieuwstaat
prijs 15 euro excl verzendkosten, afhalen mogelijk
--------------------------------------------------------------
Europese revoluties 1492-1992, Charles Tilly, 1993, Amsterdam, Agon, reeks: Europese Contouren, red. Jacques Le Goff, kaarten, tabellen, noten, bibliografie, register, oorspr. European Revolutions, 1492-1992, vertaling: Pieter de Smit, paperback met flappen, 303 p's, 19,5x13x3 cm, isbn 90-5157-179-8, nieuwstaat
prijs 15 euro excl verzendkosten, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------
Het Amsterdams Hoerdom. Prostitutie in de zeventiende en achttiende eeuw, door Lotte van de Pol, 1996, Amsterdam, Uitgeverij Wereldbibliotheek bv., geïllustreerd, met bijlagen, eindnoten, bibliografie, index, paperback, 493 p's, 22x14x4 cm, isbn 90-284-1750-8
30 euro excl. verzendkosten, afhalen mogelijk
--------------------------------------------------------------
Nagelaten geschriften, Etienne Vermeersch, 2019, Antwerpen, Uitgeverij Houtekiet, paperback, 476 p’s,23,5x15,5x4 cm, isbn 978-90-8924-752-0
Prijs 20 euro excl verzendkostee afhalen mogelijk
--------------------------------------------------------------
Cleopatra. Politiek en propaganda in de Oudheid. Prof. Dr. H. Volkmann, 1959, Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven-Zeist-Wageninen, nv Standaard Boekhandel - Uitgeversmaatschappij W. De Haan nv., Phoenix Pocket nr. 13, oorspr. "Kleopatra", München, Verlag von Oldenbourg, vertaling: j.F. Nijkerk, geïllustreerd in z/w: 40 foto's en 3 kaarten, met chronologische tabel van de geschiedenis van de Ptolemaeën, paperback (pocket), 18x11 cm, 160 p's, geen WD, geen ISBN (bestond nog niet). Onbeschadigd behalve bibliotheekstempels en -stickers. Door de uitzonderlijke inhoud wou ik het niet weggooien.
Prijs: 6 euro excl. verzendkosten, incl. verpakkingskosten, bij afhalen geen verzendkosten
--------------------------------------------------------------
M. DUHAMEL DU MONCEAU, de l'académie royale des sciences; de la soicété royale des Londres; de l'académie de St. Petersbourgh, de Palerme, & de l'institut de Bologne; honoraire de la société d"Edinmbourgh, et de l'académie de marine; associé à plusieurs sociétés d'agriculture; inspecteur général de la marine. 1700-1782.,  (1982), Phitiviers (France), la comité du bicentenaire par l'office de tourisme de Pithiviers, Michel Sauterau, Jacques Raunet, Préface par Françoise Coqblin, Edition originale tirée à 500 exemplaires,  l'exemplaire que nous vendons: No. 5, signée Grammond, illustrés, cartes, photo's, 100 pages, 24 x17 cm, comme neuf, 
10 euro's frais postals non inclues, emballage inclu
--------------------------------------------------------------
Kenterende culturele identiteit, 1996, 's-Gravenhage, Algemeen-Nederlands Verbond, ANV-reeks 2, paperback, 22 x 15 cm, 32 p's, 
nieuwprijs 6 euro
6 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel., afhalen mogelijk
--------------------------------------------------------------
Europa en het nationalisme, Henk, Waltmans, 1995, 's-Gravenhage, Algemeen-Nederlands Verbond, ANV-reeks 1, paperback, 22 x 15 cm, 44 p's
6 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel., afhalen mogelijk
------------------------------------------------------------
Tussen cultuur en politiek, red. drs. Pieter van Hees en prof. dr. Hugo de Schepper, 1995, Hilversum - Den Haag, Algemeen-Nederlands Verbond, geïllustreerd, paperback, 24x 17 cm, 256 p's,
nieuwprijs 19 euro
10 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel., afhalen mogelijk
------------------------------------------------------------
500 jaar Visser-Neerlandia-prijzen, Leven en werk van Herman Visser, Els Ruijsendaal, Pauline Beernink, Jenny Bleijenberg, 2005, Den Haag - Brussel, Algemeen-Nederlands Verbond, ANV-reeks 8, geïllusteerd in kleur, paperback, 24 x 17 cm, 96 p's, ISBN-10: 9080525545 - ISBN-13: 9789080525542. 
10 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel., afhalen mogelijk
------------------------------------------------------------
Pakket ANV = Kenterende culturele identiteit + Europa en het nationalisme + Tussen cultuur en politiek + 500 jaar Visser-Neerlandia-prijzen
15 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel., afhalen mogelijk
------------------------------------------------------------
Martin Luther King jr. Stride Toward Freedom, The book he has written to explain how he developped his ideas and what happened to Mrs. Rosa Parks. Author's first book, the story of the Montgomery Bus Strike and the ensuing action surrounding it, written when he was 29 years old. 1964, third printing, ballantine books, with photo's and index, 190 p's, trade paperback, library of congress catalogue number 58-7099, 
6 euro's, excl. postal cost, incl. packaging, collecting at seller's address possible
-------------------------------------------------------------
vanaf hier
AARDRIJKSKUNDE

The Dangerous Book for Boys, door Conn Iggulden en Hal Iggulden, 2006, London, HarperCollinsPublishers, Engels, eerste druk, een amusant boek met alle basiskennis die een Engelse jongen van een jaar of tien moet weten over zijn land en de wereld, een goede manier om je basiskennis van het Engels uit te breiden of te testen, geïllustreerd, in kleur, gevonden, 294 p's, 26x20x3 cm, isbn 978-0-00-723274-1, als nieuw
20 euro excl. verzendkosten, incl. verpakking, afhalen mogelijk

The Dangerous Book for Boys, by Conn Iggulden and Hal Iggulden, 2006, London, HarperCollinsPublishers, English, first printing, a jolly good way to make sure your basic knowledge of English and good ol' England is all right, illustrated in colour, bound edition, 294 p's, 26x20x3 cm, isbn 978-0-00-723274-1, as good as new
20 euro, postage not included, packaging included, collecting possible

The Dangerous Book for Boys, par Conn Iggulden et Hal Iggulden, 2006, London, HarperCollinsPublishers, en angais, 1e édition, livre amusant avec tout ce qu'un garçon anglais doit savoir de l'angleterre en du monde; aussi intéressant pour l'enlargement votre connaissance de l'anglais, illustré en couleurs, relié, 294 p's, 26x20x3 cm, isbn 978-0-00-723274-1, comme neuf
20 euro's,  frais postals non inclues, emballage inclus
------------------------------------------------------------
Het kosmische rariteitenkabinet, George van Hal en Ans Hekkenberg, 2019, Amsterdam, Fontaine, geïllustreerd, paperback, 189 p’s, 21,5x13,5x1,5 cm
Prijs 15 euro excl. verzending, afhalen mogelijk
------------------------------------------------------------
A Portrait of Brussels, Bruxelles, Brussel, Brüssel, Vincent Merckx & Georges-Henri Dumont, 2003, Brussel, Editions Merckx Uitgeverij, met omslag, viertaling Frans, Nederlands, Engels, Duits, geïllusteerd in kleur, met index, kaarten op schutbladen, gebonden, 144 p's, 33,5x25x2,5cm, isbn 978-90-7484-724-7, nieuwstaat
25 euro excl verzendkosten, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
------------------------------------------------------------
De bouwstenen van de schepping, een zoektocht naar het allerkleinste Gerard 't Hooft, 1992, zesde druk 2002, Amsterdam,, Prometheus, geïllustreerd, met verklarende woordenlijst en index, paperback, 268 p's, 20x12,5x2,5 cm, isbn 90-446-0145-8, prijs 10 euro excl. verzending, afhalen mogelijk
Op dit boek schreef ik: "heel toegankelijk, bijna geen voorkennis vereist". 
De ondertitel "een zoektocht naar het allerkleinste" wijst erop dat het niet gaat over sterren en planeten, maar over de elementaire deeltjes.
Kenmerken van kosmologie is dat het allergrootste en het allerkleinste erin samenkomen.
------------------------------------------------------------
Zo bouw je een tijdmachine, Paul Davies, 2002, Utrecht, Het Spectrum, geïllustreerd, met bibliografie en index, oorspronkelijk "How to Build a Time Machine", vertaling: Eddy Echternach, paperback, 158 p's, 18x16x1,5cm, isbn 90-274-8037-0, prijs 6 euro excl. verzending, afhalen mogelijk
Een wat frivole benadering en leuk om lezen, maar ik denk dat je hier wel plezier aan zult beleven, maar dat het niet is wat je zoekt.
------------------------------------------------------------
The Inflationary Universe, Alan H. Guth, 1998, London, Jonathan Cape, Vintage, geïllutreerd, met appendixes: A Gravitational Energy, B Newton and the Infinite Static Universe, C Blackbody Radiaton, D Units and Measures, gevolgd door Notes, Glossary, Credits, Index. Paperback, 360 p's, 20x13x2,5 cm, isbn 0-09-995950-x, 15 euro excl verzendkosten, afhalen mogelijk
Ik heb veel gehad aan dat boek.
Ten eerste was ik daardoor erg vroeg bij de inzichten over de inflatie van het heelal. Ondertussen is die theorie ook al iets meer dan 20 jaar oud, en inderdaad redelijk gemeengoed in de kosmologie, maar toen was het nog nieuw.
Ten tweede maakte het ook duidelijk dat er niet één inflatietheorie was, maar verschillende, en dat er een voortdurende ontwikkeling van verschillende opeenvolgende theorieën was, waarbij elke nieuwe variant probeerde gebreken van de vorige op te vangen.
------------------------------------------------------------
Hoe het heelal zijn vlekken kreeg, Janna Levin, 2002, Amsterdam/Antwerpen, Uitgeverij Contact, geïllustreerd, met register, oorspr. How the Universe Got its Spots, paperback, 220 p's, 23x15x2cm, isbn 90-254-1583-0, 15 euro excl. verzendkosten, afhalen mogelijk
Ik meende me te herinneren dat het specifiek over de geometrie van het heelal ging, maar nu ik de inhoudsopgave bekijk, merk ik dat het toch ook de hele ontwikkeling van Newton naar Einstein naar quantum doet, en dat het pas vanaf de helft over de topologie en de vorm begint.
------------------------------------------------------------
De kortste introductie: Wiskunde, Timothy Gowers, 2003, Utrecht, Het Spectrum bv. Winkler Prins, oorspr. Mathematics, a very short introduction, 2002, Oxford University Press, vertaling Jan Willem Nienhuys, geïllustreerd, met aanbevolen literatuur en register. paperback, 160 p's, 18x11x1cm, isbn 90-274-7994-1, nieuwstaat
Prijs 6 euro .excl. verzending, afhalen mogelijk
------------------------------------------------------------
De kortste introductie:  Kosmologie, Peter Coles, 2003, Utrecht, Het Spectrum bv. Winkler Prins, oorspr. Cosmology, a very short introduction, 2001, Oxford University Press, vertaling George Beekman, geïllustreerd, met aanbevolen literatuur en register. paperback, 159 p's, 18x11x1cm, isbn 90-274-7932-1, nieuwstaat
Prijs 6 euro .excl. verzending, afhalen mogelijk
------------------------------------------------------------
De kortste introductie: Quantumtheorie, John Polkinghorne, 2003, Utrecht, Het Spectrum bv. Winkler Prins, oorspr. Quantum Theory, a very short introduction, 2002, Oxford University Press, vertaling George Beekman,  geïllustreerd, met aanbevolen literatuur en register. paperback, 140 p's, 18x11x1cm, isbn 90-274-7993-3, nieuwstaat
Prijs 6 euro .excl. verzending, afhalen mogelijk
Het boekje De kortste introductie: Quantumtheorie maakt ook duidelijk dat er meerdere quantumtheorieën zijn, een aspect dat de meeste mensen totaal onbekend is, en dat ontstaat doordat die inzichten vaak niet af zijn, en zich ontwikkelen naarmate er nieuwe inzichten in de theorieën zelf zijn, en naarmate er nieuwe waarnemingen zijn.
------------------------------------------------------------
De kortste introductie: wiskunde, kosmologie en quantumtheorie 2003, Utrecht, Het Spectrum bv. Winkler Prins, geïllustreerd paperback, 18x11x1cm, Oorspronkelijke serie: A Very Short Introduciton, Oxford University Press; een setje van drie boeken dat iedereen goed op weg kan helpen.
Wiskunde, Timothy Gowers, oorspr. Mathematics, 2002, vertaling Jan Willem Nienhuys, met aanbevolen literatuur en register. 160 p's, isbn 90-274-7994-1, nieuwstaat
+
Kosmologie, Peter Coles, oorspr. Cosmology, 2001, vertaling George Beekman, met aanbevolen literatuur en register. 159 p's, isbn 90-274-7932-1, nieuwstaat
+
Quantumtheorie, John Polkinghorne, oorspr. Quantum Theory, 2002, vertaling George Beekman, met aanbevolen literatuur en register. 140 p's, isbn 90-274-7993-3, nieuwstaat
ALLE DRIE SAMEN 15 euro excl verzendkosten, afhalen mogelijk
------------------------------------------------------------
Het astronomie-handboek, Jim Bell, 2019, Kerkdriel, Librero, geïllustreerd in kleur, met bibliografie en register, oorspronkelijk "The Space Book, Revised & Updated", 2013, 2018, vertaling: Cornelis van Ginneken, gebonden, met omslag, 520 p's, 22x19x5cm, isbn 978-90-8998-339-8, nieuwstaat
prijs 15 euro excl. verzending, afhalen mogelijk

Fantastisch mooi boek dat per 2 pagina's werkt: links de uitleg, rechts een foto.
Het heeft een soort dubbele historische structuur: het begint in het begin, gaat naar het heden, en gaat dan verder naar de toekomst.
Maar het doet dat als een soort dubbele lijn: het begint met het ontstaan van het heelal, maar ook met het begin van de inzichten en ontdekkingen, om dan uiteindelijk tot het einde van het heelal te gaan.
De eerste hoofdstukken gaan vanaf het ontstaan van het heelal naar het ontstaan van de elementaire deeltjes, de melkwegstelsels, het zonnestelsel, de planeten en tenslotte de mens.
Vanaf dan schakelt het over naar de groei van onze wetenschappelijke inzichten.
Alles is chronologische geordend. In het begin gaat het met grote stappen in de tijd, en die worden altijd nauwkeuriger. Het dichter je bij het heden komt, hoe meer datums er zijn, en zelfs hoe meer gebeurtenissen per jaar.
Om dan uiteindelijk de gebeurtenissen in de toekomst op telkens grotere schaal te behandelen.
------------------------------------------------------------
Het boek van de maan, Alles over onze naaste buur, Maggie Aderin-Pocock, 2019, Amsterdam-Antwerpen, Uitgeverij Atlas-Contact, geïllustreerd, oorspr. Book of the Moon. A Guide to our Closest Neighbour, vertaling: Frans Reusink, paperback, 234 p’s, 21x13,5x2 cm, isbn 9789045040103
Prijs 16 euro excl. verzending,  afhalen mogelijk
------------------------------------------------------------
Toeren & Tafelen: Portugal, Tineke Zwijgers, 2010, Brussel, KBC en Davidsfonds Uitgeverij,
eerste druk, gebonden, met foto's en illustraties in kleur, met kaartjes, 96 p's, 25 x 17 cm, WD D/2010/7434/10, nieuwstaat
6 euro excl. verzending, incl. verpakking, afhalen mogelijk
------------------------------------------------------------
Toeren & Tafelen: Noorwegen, Mark Gielen, 2007, Brussel, KBC en Davidsfonds Uitgeverij,
eerste druk, gebonden, met foto's en illustraties in kleur, met kaartjes, 96 p's, 25 x 17 cm, WD D/2007/7434/21, nieuwstaat
6 euro excl. verzending, incl. verpakking, afhalen mogelijk
------------------------------------------------------------
Toeren & Tafelen: Kroatië, Mark Gielen, 2012, Brussel, KBC en Davidsfonds Uitgeverij,
eerste druk, gebonden, met foto's en illustraties in kleur, met kaartjes, 96 p's, 25 x 17 cm, WD D/2012/7434/01, nieuwstaat
6 euro excl. verzending, incl. verpakking, afhalen mogelijk
------------------------------------------------------------
Toeren & Tafelen: Griekenland, het vasteland, Mark Gielen, 2006, Brussel, KBC en Davidsfonds Uitgeverij,
eerste druk, gebonden, met foto's en illustraties in kleur, met kaartjes, 96 p's, 25 x 17 cm, WD D/2006/7434/22, nieuwstaat
6 euro excl. verzending, incl. verpakking, afhalen mogelijk
------------------------------------------------------------
Pakket Toeren & Tafelen: Portugal + Noorwegen + Kroatië + Griekenland, het vasteland: 
Elk boek: Brussel, KBC en Davidsfonds Uitgeverij, eerste druk, gebonden, met foto's en illustraties in kleur, met kaartjes, nieuwstaat, 96 p's, 25 x 17 cm
1 Toeren & Tafelen: Portugal, Tineke Zwijgers, 2010, WD D/2010/7434/10
2 Toeren & Tafelen: Noorwegen, Mark Gielen, 2007, WD D/2007/7434/21
3 Toeren & Tafelen: Kroatië, Mark Gielen, 2012, WD D/2012/7434/01
4 Toeren & Tafelen: Griekenland, het vasteland, Mark Gielen, 2006, WD D/2006/7434/22
Elk boek los 6 euro excl. verzending, incl. verpakking, afhalen mogelijk
Allemaal samen 15 euro excl. verzending, incl. verpakking, afhalen mogelijk
-------------------------------------------------------------

WETENSCHAP

Licht in de duisternis, zwarte gaten, het universum en wij, Heino Falcke & Jörg Römer, 2020, Amsterdam, Prometheus, vert. Roland Fagel, oorspr. Licht im Dunkeln, boek over de foto die in 2019 van M37* werd genomen, met 13 kleurenfoto's, glossarium, lijst medewerkers van de zwartgatfoto, noten, index, paperback, 335 p's, 21x13,5x3 cm, isbn 978-90-4464-523-1, zo goed als nieuw
prijs 15 euro excl verzendkosten, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
----------------------------------------------------------
Het verborgen leven van Albert Einstein, Roger Highfield en Paul Carter, 1996, Amsterdam, Maartzn Muntinga bv, Rainbow Pocket 296, geïllustreerd met 6 z/w-foto's, stamboom, bibliografische eindnoten, bibliografie, fotoverantwoording, oorspr. The Private Lifes of Albert Einstein, 1993, vertaling: Jan van de Craats, 1994, pocket, 520 p's, 17,5x10,5x2,5 cm, isbn 90-417-0044-7, nieuwstaat
prijs 6 euro excl verzending, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk
----------------------------------------------------------
Lost in Math. How beauty leads physics astray, Sabine Hossenfelder, 2020, printing 2 as paperback, New York, Basic Books, Hachette Book Group, English, illustrated, with notes, appendices, index, paperback, 292 p's, 21x14x2 cm, isbn 978-1-5416-4676-6, nieuwstaat
prijs 15 euro, excl verzendkosten, verpakking inbegrepen, afhalen mogelijk

POËZIE
Minnezangen van Hubert Kornelisz. Poot, ingeleid en van aantekeningen voorzien door C.M. Geerars, Klassieken uit de Nederlandse letterkunde ; 31, Culemborg : Tjeenk Willink-Noorduijn, 1971, 3e en laatste door Geerars gewijzigde druk 1977, 21 cm - 73 p., geïllustreerd, Uitg. in samenw. met de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, Eerder verschenen als onderdeel van: Mengeldichten. - 1716, 1e dr.: Zwolle : Tjeenk Willink, 1964,
6 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel, 
-------------------------------------------------------------

MUZIEK

CD's

Diversen

"October", U2, 6 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel
"Valleys of Neptune", Jimi Hendrix, 6 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel
"Attica!" Monza, 6 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel
"Shine", Sarah Bettens, 65 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel

I Dig Everything: the 1966 Pye Singles, David Bowie, met dossier,  goede staat
 6 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel, afhalen mogelijk

"heathen"  david bowie standaardalbum, goede staat
6 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel, afhalen mogelijk

"earthling", david bowie standaardalbum, goede staat
6 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel afhalen mogelijk

"black tie, white session", david bowie standaardalbum, goede staat
6 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel afhalen mogelijk

David Bowie: Heathen + Earthling + Black Tie White Session, standaardalbums, goede staat
Alle samen: 15 euro excl verzending, incl verpakking, afhalen mogelijk

"Synthesizers Greatest vol 1 + 2" 2 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel
"World of Music Long Versions" 2 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel
"World of Music One Hit Wonders" 2 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel
"World of Music Songs From the Road" 2 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel
"World of Music Beachtime" 2 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel
"World of Music Floor Fillers from the '70's & '80's" 2 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel
"World of Music Pop Classics from the '80's" 2 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel
"World of Music Pop Classics from the 90's"2 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel

9 audio-cd's : "Synthesizers Greatest vol 1 + 2" + "World of Music Long Versions" + "World of Music One Hit Wonders" + "World of Music Songs From the Road" + "World of Music Beachtime" + "World of Music Floor Fillers from the '70's & '80's" + "World of Music Pop Classics from the '80's" + "World of Music Pop Classics form the 90's" : 15 euro in totaal, exclusief verzendkosten, verpakking wel
-------------------------------------------------------------
LP's

The Beatles

The Beatles, 20 grootste hits
los 17 euro exclusief verzendkosten, verpakking wel, afhalen bij verkoper mogelijk
15 euro excl. verzending, afhalen mogelijk

The Beatles, 20 grootste hits
séparément 17 euro's, frais postals non inclus, emballage inclus, possibilité de ramasser chez vendeur
15 euro's frais postals non inclus, emballage inclus, possibilité de ramasser chez vendeur
-------------------------------------------------------------

INFORMATIE
Peter Motte, Abdijstraat 33, B-9500 Geraardsbergen, telefoon: +32-(0)54-41.46.47, peter.motte@skynet.be http://www.ezzulia.nl/forum/viewforum.php?f=188

Boeken in de branding: derde nabrand
"Valerian and the City of a Thousand Planets", van Luc Besson naar Christin & Mézières

That girl started to annoy me. She was everywhere the last couple of months. Mostly with eccentric costumes. Only recently I discovered that Cara Delevigne was originally a model. Which explains all those pictures.
But it is annoying. As if somebody was constantly shooting in my ears that I HAVE TO find she's a good actress, and as if he tries to take away my own chance to judge her acting.
But I didn't have much to do some days ago.
Actually, I don't have much to do since some weeks.
So I have seen a lot of movies lately. Some good ones, some bad ones. 
Going to the movies is always a bit risky. The publicity cannot be trusted. Friends on social media cannot be trusted ... It might be their jobs to be friends to influence you to go and buy stuff.
It makes it difficult nowadays if you honestly want to give an opinion. Trust no-one. 
But this time I should have been a bit wiser.

First: the budget is huge. 200 million or so. Which at least means they didn't have to cut corners.

Secondly: Luc Besson has made some very well received movies in the post. And in various genres. The worst thing people say about his movies, is that it was entertaining to see it, but didn't feel as if it had much to offer. That was the problem with Lucy. Nice, but not really memorable.
On the other hand, he also made some really good movies, like Le Grand Bleu, Léon and The Messenger: The Story of Joan of Arc. Which had amazing photography but also a sound psychological basis for the main characters. His take on Joan of Arc was actually an interesting view on this French heroine.
And with The Fifth Element he also showed that he could pull of big budget movies with lots of eye candy.
I have a bit the feeling that the main problem with Lucy was ... Scarlett Johnson. After seeing the moving, I had the idea she is a bit overrated. I admit that the opening scenes, especially when she is the victim of the drug dealers, are very good acting. But once she gets her super powers, it goes down a bit. But that might be a matter of perspective. Being a super being, she isn't prone to human emotions anymore. Which makes the character a bit bland, and which turns the movie a bit too much in a pure super power hustling story.

Thirdly: Luc Besson didn't have to come up with something out of the blue. He had the collection of stories already thought up for the comic book series Valérian. The first story is from 1968, and it went steadily on till approximately 1990. Then it became a bit irregular, but it does mean that it held up in a period of 20 years when comic books were already fully developed, and when the reader didn't have to accept "early works quality", or "still a bit practicising quality". As a matter of fact, The Fifth Element was loosely based on Valerian. 

Yes, he still could blow it. Only, Luc Besson is not the kind of guy which would blow it. Also: the original matter is mostly seventies' matter, and maybe it wouldn't held up anymore, in this day and age. And also: that Cara Delevigne seemed to be especially good at looking menacingly to the camera. If she would pull such a face for the whole movie, it could become a boring sitting. And it is 137 minutes. More than two hours! It could be a veeery long movie if it was boring.

So, Valerian was low on my list of stuff to see, but I ran out of options and went anyway. And hey, I have to admit: it WAS a good movie. The open with a song by David Bowie. Seventies stuff. Which suits the fact that the original ideas are from the seventies. But it suited the scenes very well. And the movie didn't stick to 70's music. It was not made for old people who would melt away hearing old hits again. It's one of those elements which made me think I should have know better with a guy like Luc Besson. 
And Cara Delevigne does not look menacingly to the camera for the whole movie. 
And the story was good, and not superficial at all.

My take is the marketing wasn't done well. Most of the trailers gave the impression that it was a lot about eye candy with heroes who were alle all brawn but no brain. And that's not the case. 
It seems they have already planned a second movie, and I would certainly like to see it. But it will be very difficult to be as good as with the first one.
But, hey, I thought the same of Pirates of the Caribean, and all first four were good. Only the fifth was a bit less. 
If Luc Besson wants to make a franchise out of this, he certainly took a good start to give us lots of interesting stories in a fantastic universe. More of this!
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Peter Motte, woensdag, 26 juli 2017, 866 woorden

