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2 1 Eerste Hoofdstuk. De vroolijke Schoenmaker. In de Breestraat, een drukke volksbuurt in een groote stad,
woonde een schoenmaker, die Pieter Bell heette. Hij was een man van bijna veertig jaar, met een
allervroolijkst humeur en een gezicht, dat steeds tot lachen bereid was.
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De lotgevallen van een boek gericht op het bevorderen van een engekwalificeerde economische groei als
be-langrijkste instrument voor in de economie. Uit het feit dat verleden jaar de vierde
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De lotgevallen van een Knoha aflevering 2 Maandag, 21 maart 2005, om 10:10:12 uur. De Knoha kijkt
geÃ¯mponeerd naar de laatste scores van zijn Belastingdienst, die het IBB 1 op het beeldscherm tovert.
vandaag.
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Chr. van Abkoude, Pietje Bell, of de lotgevallen van een ondeugenden jongen 7 Jan Plezier had nauwelijks
geduld om het grootw orden v an zijn zoontje af te w achten.
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