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Antwoorden
Kort Begrip Der Bijbelsche Aardrijkskunde, in Vraagen en AntwoordenVerslagen en
MededeelingenAntwoorden van het antiglobalisme. Van Seattle tot Porto AlegreAcademia
PressVragen en antwoorden over dementieMakluAardrijkskundig schoolboekje, in vragen en
antwoordenAntwoorden op de rekenkundige vraagenAlgemeyne onderwysingen met vragen
en antwoorden,by welke in het kort door de H. Schrifture, en door de over-leveringe de historie
en leer-stucken van het christelijk geloof ... uytgeleyt worden ... : Met twee korte
onderwysingen ten dienste van de kinderenEspañol F.P. 1: Werkboek :
AntwoordenAntwoorden op de voorbeelden, tot oefening, voorkomende in het Vervolg op de
Eerste beginselen der rekenkunde, door Jan Brunt, in leven stads schoolhouder te
LeydenOnderwys in de christelyke religie, by vragen ende antwoordenvan nieuws ontleedt in
meerdere lessen, ...Algemeyne onderwysingen met vragen en antwoorden, by welke in het
kort ... uytgeleyt worden, de historie en leer-stucken van 't christelijk geloof en zeden ... Met
twee korte onderwijsingen ten dienste van de kinderen;Onderwijs in de christelijke religie
gestelt bij vragen en antwoorden, tot dienst van de jonge aankomelingen, en bejaarde
eenvoudige luiden. Verm. met uitgedrukte Schriftuurplaatsen. Mitsgaders, eenige korte vragen
en antwoorden aangaande religie, voor de kleine kinderenAntwoorden op de vraagstukken en
oefeningen, ter toepassing van het geleerde in de beginselen der stelkunst van S. F.
LacroixAdvys eens Nederlantsen theologants over verscheyde vragen en antwoorden,
raeckende de plichten der kinderen tegen de ouders in saecken van houwelyck by forme van
missive ghesteltAlgemeene onderwyzingen met vragen en antwoorden ... Gedrukt door bevel
van syne hoogweerdigheyt Carel Joachim Colbert, bisschop van Montpellier .... Met eenen
kleynen catechismus ten dienste van de kinderenFondamentele Waerheden, getrokken uit
Godts woordt, in vraegen en antwoordenAntwoorden op de opgaven, voorkomende in den
kleinen rekenvriend. Gemakkelijk rekenboekje voor weiniggevorderdentiendeelige
breukenVerklaring en antwoorden die d'aertsbisschop van Sebaste, apostolise vicaris in 't
Verenigde Nederland, te Rome zynde, aen d'vitmuntenste heeren kardinalen heeft
ingelevert;De goede pastoor, of Antwoorden aan de volksopwerpingen tegen de
godsdienstKorte en gemeenzame antwoorden op de meest gewone bedenkingen tegen de
godsdienstAntwoorden op de vraagstukken, voorkomende in het nieuwe rekenboek voor de
volksscholenKorte en gemeenzame antwoorden op de meest gewone bedenkingen tegen de
godsdienstAntwoorden op de rekenkundige vragen, voorkomende in het eerste stukje van het
Rekenboek voor de schoolen in het Koningrijk der Nederlandeningerigt overeenkomstig het
nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspeciënVragen en antwoorden over den
godsdienst, gevolgd na de vragen over denzelven, tot onderwys der jeugd geschikt, door de
leeraren der Christelijke Doopsgezinde Gemeente te HarlingenBericht, nopens de ingekomene
Antwoorden op de Vraag: Welke zijn de voornaamste oorzaaaken van het klein getal der
genen, die zich, in ons Vaderland, voorbereiden tot den openbaaren Predikantdienst?
...Bericht nopens de ingekomene antwoorden op de vraag: Welke zijn de voornaamste
oorzaaaken van het klein getal der genen, die zich, in ons vaderland, voorbereiden tot den
openbaaren predikdienst, en welke zijn de gerechtste middelen om veelen daartoe
optewachten, en alzoo een gevreesd gebrek aan Predikanten voortekomen?Antwoorden op de
vier hoofdregelenoefeningen voor eerstbeginnendenEenvoudige antwoorden op de vraagen
gedaan aan Do. P. Nieuwland ...Kort begryp van de heylige schriftuer, door vraegen en
antwoordenDe grote Catechismus van Dr. M. Lutherus, in vragen en antwoordenAntwoorden
op de voorstellen, voorkomende in ... het Rekenboek voor de scholen3e stukjeAntwoorden op
de Voorstellen ter oefening in de eerste beginselen der algebraEerste beginselen der
rekenkunde, voorgesteld in vragen en antwoorden, ten dienste der scholen4e
stukjeAntwoorden der Griecksche Vorsten op twaelf van Ovidius Nazoos Treurbrieven der
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Blakende VorstinnenAntwoorden der grieksche vorsten op twaelf van Ovidius Nazoos
treurbrieven der blakende vorstinnenAntwoorden des keurvorstelijken Brandenburgschen
gesantschaps, op de memorien van den gevolmachtigden des alder-christelyksten koninks
...Antwoorden op de vraage, welke schepen [...] zyn de bekwaamste [...] voor den dienst der
O.I. CompagnieJ. Brunt's Eerste beginselen der rekenkunde, voorgesteld in vragen en
antwoorden, ten dienste der scholenTweede stukjeHonderd negen theoretische vragen en
antwoorden over de eerste beginselen der muzijk geschikt voor jeugdige beoefenaars der
toonkunstSommair verhael ofte recueil van vragen en antwoorden, voorgevallen in de
examinibus met Jr. Osebrandt Jan Rengers van Slochteren ...nevens de uytspraeck van Sijn
Hoogheyt den heere prince van Orange, en de gedeputeerden van de h. Staten generael, en
die daer op gevolghde protesten en naedere bewijsen. Waer by gevoeght is de Deductie van 't
gepasseerde met de gemeentsluyden tot Deventer, met de antwoordt van Sijn Hoogheydt daer
op
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