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Albert Frederick Arthur George (Sandringham Estate, 14 december 1895 â€“ aldaar, 6 februari 1952) was
van 11 december 1936 tot aan zijn dood in 1952 koning van het Verenigd Koninkrijk en van de Britse
overzeese gebieden.Hij was van 1936 tot 1947 de laatste keizer van IndiÃ« en tot 1949 de laatste koning van
Ierland.. Als tweede zoon van koning George V was hij aanvankelijk niet voorbestemd om ...
George VI van het Verenigd Koninkrijk - Wikipedia
Arthur Wellesley, 1e hertog van Wellington (Mornington House, Dublin, 1 mei 1769 â€“ Walmer Castle bij
Dover, 14 september 1852), bijgenaamd de IJzeren Hertog, was een Brits militair leider, die behoorde tot de
protestantse elite in Ierland.. Hoewel in Ierland geboren, noemde hij het eiland een land van schurken en was
hij van mening dat enkel door de verdeeldheid tussen protestanten en ...
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1901 art-nouveau Mercatorstraat brand Koninklijk Stapelhuis affichekunst: 1901: Bouw van de huizen in
art-nouveaustiijl, Mercatorstraat 102, 104 en 106, n.o.v. architect Emile Van Averbeke.
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Nieuws Omslag ZOZ Bibliotheek Pers Werk Bestellen Advertenties. ZOZ - Tijdschrift voor doen-denkers
ZOZ, tijdschrift voor doen-denkers, brengt elke twee maanden 48 pagina's nieuws en verhalen van en over
mensen die werken aan een kleurrijke, duurzame samenleving.
ZOZ - Tijdschrift voor doen-denkers
Verrichting Gelderse hengsten op 30 november Op zaterdag 24 november vindt de eindpresentatie plaats
van de dressuur- en springhengsten die deelnemen aan het najaarsverrichtingsonderzoek.
KWPN | Royal Dutch Sport Horse - Nieuws
Op Bonaire, aan de Plasa Wilhelmina in Kralendijk, werd in 1957 een monument opgericht voor 129
Antilliaanse gevallenen. Hetzelfde gebeurde op de andere eilanden, voor dezelfde slachtoffers, in het bezit
van de Nederlandse nationaliteit.
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