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Dat Hebben We Gehad
Dat hebben we gehad behoort tot de absolute
hoogtepunten uit de literatuur over de Eerste
Wereldoorlog. Dichter Robert Graves beschrijft zijn
persoonlijke ervaringen aan het front, die tekenend
zijn voor de Britse soldaten in de Franse en Vlaamse
loopgraven. Behalve een verslag van het oneindig
bloedvergieten, de wanhoop en de heuse gekte in het
slijk van de loopgraven, is het boek een weergaloos
tijdsdocument van de jaren na de oorlog, van 1918 tot
1929. Graves, die Engeland in 1927 de rug toekeerde,
geeft een uiterst venijnige kritiek op talloze politieke
en literaire figuren uit zijn omgeving. Hij neemt niet
alleen afscheid van de valse heroïek die de officiële
oorlogspropaganda typeert, maar ook van Engeland
en alles waar dat voor staat. Dat hebben we gehad,
waarin Graves zijn verbeelding van de
loopgravenoorlog geeft, groeide uit tot een
onomstreden klassieker
To which are Added a Praxis on the Dutch
Grammar,... and Appendixes
Handleiding bij het onderwijs in het Engelsch
With Selections from the Best Authors in Prose and
Poetry
W. Sewel's Compendious Guide to the Low-Dutch
Language
uitgaaf voor broeders
Handleiding bij de beoefening der Engelsche taal,
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vooral ook ter dienste van hen, die zich tot de lessen
aan de koninklijke militaire akademie wenschen voor
te bereiden
A New Practical Grammar of the Dutch Language
with Dialogues and Readings in Prose and Verse
Engelsche spraakkunst
Wherein Each Language is Set Forth in Its Proper
Form : to which is Added a Grammar for Both
Languages
A Practical Grammar of the Dutch Language ...
Autobiografisch relaas van de romanschrijver en
dichter met de nadruk op de strijd in de loopgraven
tijdens de Eerste Wereldoorlog.
After Dr. Ahn's Method
Designed for the Use of Schools, According to the
French Familiar Method of Pieter Marin
Inwijdingsrede over 't recht, 't welk de Nederlanders
gehad hebben om hunnen wettigen vorst en heer,
Philips, koning van Spanje, aftezweren, uitgesproken
te Leiden d. 18 Jan. 1779 bij de plechtige
aanvaarding zijnes posts als gewoon hoogleraar
The Dutch Grammar
Preceded by a Sketch of the Origin and Progress of
the Dutch Language : Embracing a List of the Most
Celebrated Netherlands Writers with Specimens of
Some of the Dutch Prose Authors : to which are
Added Praxes on the Dutch Grammar, Familiar
Phrases and Dialogues and Forms of Addresses with
English Versions : and Translating Exercises
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Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
A Concise Grammar of the Dutch Language
Van der Pijl's Gemeenzame leerwijs, voor degenen,
die de Engelsche taal beginnen te leeren
Elements of Dutch Grammar
Maçonniek weekblad
Autobiografie van de Engelse schrijver (geb. 1895),
waarin hij vooral veel aandacht schenkt aan de jaren
van de Eerste Wereldoorlog, die hij aan het Franse
front doorbracht.
(18 brieven, 36 lessen)
Praktisch leerboek tot het grondig en spoedig
aanleeren der Engelsche taal
Inwijdingsrede over 't recht, 't welk de Nederlanders
gehad hebben, om hunnen wettigen vorst en heer,
Philips, Koning van Spanje, aftezweren ... Uit het
Latijn in 't Nederduitsch vertaald, en met voorrede ...
ophelderingen, en bijlagen verrijkt
Containing an Explanation of the Different Parts of
Speech, All the Rules of Syntax, and a Great Number
of Practical Exercises
De vrouw van de Wolfsgrove, of Het Valkhof te
Niumage onder Karel den Grooten. 786-814
Engelsche spraakkunst ... Tweede veel verbeterde,
en geheel omgewerkte uitgave
A New Practical Grammar of the Dutch Language
A Familiar Method for Those, who are Desirous of
Exercising Themselves in the Knowledge of the
English Language
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A Large Dictionary English and Dutch, in Two Parts
Beknopte Engelsche spraakkunst
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