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BESCHRIJVING VAN HET BOEK VEENLIJK
Een thriller met politieman Ben van Arkel Ten noorden van IJsselmonde ligt
een wetland. Ooit leefden de bewoners er van de rietteelt. Overdag is dit
voormalige vervenersgebied De Kragge een idylle. Romantische weitjes,
onafzienbare rietvelden, hoge elzenbroekbossen, een wirwar van plassen en
slootjes en een zeldzaam rijk vogelleven maken het gebied tot het mooiste
natuurreservaat van Nederland. Maar onder De Kragge ligt een metersdikke
laag veen die gruwelijke geheimen verbergt. 's Nachts verandert het
droombeeld van het wetland in een nachtmerrie waarin de haat tussen de
vroegere en huidige heersers op een huiveringwekkende manier wordt
uitgevochten...Jacob Vis - zelf ooit natuurbeheerder - beschrijft in deze
thriller een spannende 'inside-story', waarmee hij zijn naam als een van de
beste Nederlandse misdaadauteurs opnieuw eer aandoet. Jacob Vis (1940)
behandelt in zijn thrillers actuele en controversiële maatschappelijke
thema's. Hij kreeg vijf nominaties voor de Gouden Strop en twee voor de
Diamanten Kogel. Vis' werk werd ook in het Duits vertaald.
VEENLIJK - WIKIPEDIA
Een veenlijk is een in het hoogveen gevonden overblijfsel van een
prehistorisch menselijk lichaam. Door de conserverende werking van het
veen (laag zuurstofgehalte en. Man van Tollund Eén van de meest
onderzochte veenlijken ter wereld is de Man van Tollund. Het Deense
veenlijk is uitzonderlijk goed bewaard gebleven. Het meisje van Yde is een
op 12 mei 1897 bij Yde gevonden veenlijk. Het bevindt zich nu in het Drents
Museum in Assen. Het veenlijk werd vooral bekend toen in 1994.
Topstukken uit het Drents Museum verhuizen tijdelijk naar Iran. Vanaf 2
oktober toont het Nationaal Museum van Iran in Teheran 320
kunstvoorwerpen en. Een veenlijk, aardewerk en schilderijen. In totaal
verruilen meer dan 330 voorwerpen deze week het Drents Museum voor het
National Museum of Iran. Maar hoe. Veenlijken in Drenthe, veen mummies,
meisje van Yde, Paar van Weerdinge veenlijk Menselijk lichaam, bewaard
gebleven in het hoogveen, dankzij de hoge zuurgraad en het lage
zuurstofgehalte van het water. Bij dit natuurlijk proces lost het. Veenlijken is
een opdracht over historisch denken en redeneren : Copyright © 2008 Albert
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van der Kaap Wie Drents Museum zegt, denkt aan veenlijken. Het
bekendste veenlijk is het meisje van Yde. De meeste mensen die in het
veen zijn gevonden, kwamen door geweld om het. Veenlijk (paperback). Een
thriller met politieman Ben van Arkel Ten noorden van IJsselmonde ligt een
wetland. Ooit leefden de bewoners er van de rietteelt. Overdag is. Veenlijk
een in het veen gevonden overblijfsel van een prehistorisch menselijk
lichaam, ook wel veenmummie genoemd. Het betreft lijken van personen die
mogelijk in de. 'Het meisje van Yde' is de naam van een beroemd veenlijk
dat in 1897 werd gevonden in het noorden van Drenthe. Het gaat om een
meisje dat waarschijnli... Als acteur in een theaterstuk over het veenlijk 'Het
meisje van Yde', moet je het echte meisje tenminste een keer gezien
hebben. Dat gebeurde dit weekend. Na bijna tweeduizend jaar in het
Drentse veen te hebben gelegen, werd in mei 1897 het lijk van het Meisje
van Yde gevonden. Beroemd veenlijk. Veenlijk van een ca. zestienjarig
meisje, in 1897 in een veentje bij Yde ontdekt. Dankzij J.G.C. Joosting kort
daarna opgenomen in de…
VEENLIJKEN: DE MEEST INDRUKWEKKENDE TIJDCAPSULES
Voor haar terechtstelling werd haar hoofd aan één kant kaalgeschoren.
Zestien lentes jong was ze nog maar, ongeveer 1,40 m lang en ze had blond
haar. Probeer dan één van de onderstaande woorden. Voor ouders;
Contact; Colofon; Disclaimer; Nieuwsbrief. Naam; Mail; Mijn ouders vinden
het goed dat ik me aanmeld. Veenlijk. Een thriller met politieman Ben van
Arkel Ten noorden van IJsselmonde ligt een wetland. Ooit leefden de
bewoners er van de rietteelt. Overdag is dit. Vanaf toen kon je het veenlijk
en de reconstructie van het hoofd bekijken. Vanaf het moment dat ze
tentoongesteld werd, wilde niet iedereen het meisje zien. Vlakbij het plaatsje
Yde in Noord Drenthe is op 12 mei 1897 een veenlijk gevonden. Het bevindt
zich nu in het Drents Museum in Assen. Het is een van de vele. Het meisje
van Yde, de man van Tollund, het paar van Weerdinge en de vrouw van
Zweeloo. Allen zijn opgedoken uit hoogveen en staan bekend als veenlijk.
veenlijk gevonden. Naar het nabijgele-gen dorp Grauballe kreeg dit stoffelijk
overschot de naam van 'de man van Grauballe'. Overigens herinnerde een
Het Drents Museum toont vanaf 2 oktober een deel van zijn collectie in het
Nationale Museum van Iran in Teheran. Onder meer de 'Man van
Exloërmond', een veenlijk dat. Lindowman is een veenlijk dat tentoongesteld
is in het British Museum. Lindowman werd gevonden in het Lindowmoeras
bij Manchaster.... Het laatste nieuws het eerst op NU.nl. 23:11 Van Dijk
hoopt dat zege op Duitsland begin is van iets moois voor Oranje Voetbal
Onderzoekers van een museum in het Duitse Mannheim hebben maandag
een driedimensionale scan gemaakt van het beroemde meisje van Yde. Het
veenlijk, dat. De Man van Tollund, die in 1950 op het Deense schiereiland
Jutland werd gevonden en misschien wel het beroemdste veenlijk ter wereld
vormt,. 17 okt. 2018 - Tjakko. Een streekverhaal uit Klazienaveen over een
veenlijk. Luisterverhaal ingesproken en afgemixt door: Gerwin Groote Het
vage gerinkel achter een. Het meisje van Yde, het veenlijk uit Drenthe, gaat
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op stap met haar lotgenoot Roter Franz (Rooie Frans) uit Hannover. Het
tweetal speelt een prominente rol.
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