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Geschiedenis van de middeleeuwse theorieën over het geheugen en de herinnering.
In De wettelozen keert John Grisham terug naar het fictieve Ford County in de staat Mississippi, waar zijn debuut De jury en het latere Het
dossier zich afspeelden. In zeven misdaadverhalen vertelt de succesvolste thrillerschrijver ter wereld over mannen en vrouwen die in
aanraking komen met de minder fraaie aspecten van de Amerikaanse samenleving. Zoals de broers en moeder van een
terdoodveroordeelde die naar zijn executie gaan... de vreemdeling die misstanden in verzorgingstehuizen aan het licht brengt en daar zelf
schatrijk van wordt... de advocaat die alles zat is en er met het geld van zijn cliënten vandoor gaat... de vader van een slachtoffer die de
advocaat van de tegenpartij ter verantwoording roept... John Grisham heeft zeven meeslepende verhalen geschreven over mensen die
proberen te overleven in een wereld die niet perfect is. De misdaad is voelbaar, de verhalen zijn soms ontroerend, soms grappig, en laten
altijd een diepe indruk achter.
Inhoudsopgaveer redactie van: Barbara Baert, Veerle FraetersBeschrijving Inhoudsopgave Recensies Over de auteur(s) Productinfo De
boom neemt in de natuur een bijzondere plek in. Hij wordt ouder en groter dan welk ander levend wezen ook. Hij komt het dichtst bij de
hemel en wortelt in het diepst van de aarde. Daarom heeft de mens de boom vanouds vereerd. In de vroege Middeleeuwen werd de
aantrekkingskracht van de boom in christelijke denkbeelden ingepast. Zo bleef het archetype van de boom doorheen de Middeleeuwen
veruitwendigd in een rijke literaire en iconografische symboliek, en kreeg het mythische gedachtegoed aangepaste functies binnen de
religieuze en profane facetten van het maatschappelijk weefsel.De bundel Aan de vruchten kent men de boom verkent de specifieke
vertakkingen die het universele motief van de boom in de middeleeuwse Nederlanden heeft gekend. De twaalf casestudies van specialisten
uit de literatuur- en kunstwetenschappen boren diverse literaire en iconografische bronnen aan uit de Lage Landen. Aan de hand van
miniaturen, schilderijen, emblemen, stempels en wapenschilden, alsook van geestelijke en didactische literatuur, liederen, reisverslagen en
wetenschappelijke teksten, maken de auteurs een waaier van middeleeuwse boomtypen zichtbaar: de heraldische en de allegorische boom,
de mei- en de minneboom, de balsemboom en de mercuriusboom, de dorre boom, de omgekeerde boom, de cultusboom én de christelijke
boom bij uitstek, het kruishout.Inleiding - Aan de vruchten kent men de boomBarbara Baert en Veerle Fraeters'Totten paradise soe sult ghi
gaen'. De verbeelding over de herkomst van het kruishoutBarbara Baert'Een boem die hadde wortele op wert ende den tsop neder wert'. Een
mystieke boom bij Hadewijch en RuusbroecRob Faesen'Een uytlegginge vanden boom mercurii'. Onderzoek naar de betekenis en de
herkomst van de arbor mercurialis aan de hand van een Middelnederlandse rijmtekstVeerle FraetersDe symbolische betekenis en de
materiële functie van bomen in Latijnse heiligenlevens uit de middeleeuwse NederlandenKatrien HeeneDe balsemboom. Mythisch, medisch,
magischRia Jansen-SiebenDe 'bosboom' als beeld voor 's HertogenboschJos KoldeweijIk breng u de mei. Meigebruiken, meitakken en
meibomen in Middelnederlandse meiliederenJohan OostermanDe boom als teken van de Bourgondische heerschappijCyriel StrooOnze
Lieve Vrouwe van de Droge Boom in Brugge. Devotiebeeld en literaire traditieJanet van der MeulenMemorabele bomen. De minneboom als
allegorische constructie in de Middelnederlandse wereldlijke letterkundeDieuwke van der PoelDuivelse bomen of toverbomen? Een
onderzoek naar de betekenis van de boom op heksenvoorstellingenRenilde Vervoort.
Sam Cayhall, een fanatiek lid van de Ku-Klux-Klan, is veroordeeld voor de moord op twee Joodse kinderen. In de gevangenis van Mississippi
wacht hij op de doodstraf. Dan biedt de jonge advocaat Adam Hall zijn diensten aan. Hij walgt van Sams racistische denkbeelden, maar wil
hem toch vrijpleiten. Sam is namelijk Adams grootvader...
Kapitein Cleve Connell arriveert in Korea met als enige doel 'ace' te worden, lid van het eliteclubje straaljagerpiloten dat minstens vijf
Russische migs heeft neergeschoten. Terwijl zijn collega-vliegeniers succes na succes op het bord weten te schrijven, zelfs onder
twijfelachtige omstandigheden, heeft Cleve geen enkel succes. De andere piloten twijfelen aan zijn moed, Cleve zelf twijfelt over alles. En
dan, op een ijskoude hoogte van 12000 meter, zal zijn geluk voor altijd veranderen. In een ademloos relaas, vol moed en wanhoop,
onbeschrijflijke schoonheid en snoeiharde rivaliteit, weet James Salter tot de kern te komen van oorlog en literatuur. De jagers is een
essentieel en tijdloos meesterwerk.

Medische informatie bij werken uit de Europese schilderkunst in de periode 1300-1900.
Studieboek voor het hoger en cursorisch onderwijs
Lists citations with abstracts for aerospace related reports obtained from world wide sources and announces documents that have
recently been entered into the NASA Scientific and Technical Information Database.
De Middellandse Zee is al meer dan drieduizend jaar een van de centra van de menselijke beschaving, van het historische Troje,
de opkomst en ondergang van de Griekse stadstaten en het Romeinse Rijk tot en met de bloei van de laatmiddeleeuwse
Italiaanse steden. David Abulafia heeft met zijn indrukwekkende boek voor het eerst de complete geschiedenis beschreven. Op
geniale wijze voert hij in zijn verhaal individuen ten tonele wiens leven op indringende wijze de grotere ontwikkelingen illustreren,
van Gibraltar naar Jaffa en van Venetië naar Alexandrië. De geschiedenis van de Middellandse Zee toont de adembenemende
diversiteit van de volken etnisch, religieus en politiek die de welvaart en vooruitgang niet belemmerden, maar juist voorspoedden.
Natuurencyclopedie in verzen uit ca. 1270 hertaald in hedendaags Nederlands proza.
BLACK ENTERPRISE is the ultimate source for wealth creation for African American professionals, entrepreneurs and corporate
executives. Every month, BLACK ENTERPRISE delivers timely, useful information on careers, small business and personal
finance.
Zijn werk bevat de eerste Europese tekeningen van walvissen, in een naïeve, maar buitengewoon levendige stijl.
Backpacker brings the outdoors straight to the reader's doorstep, inspiring and enabling them to go more places and enjoy nature
more often. The authority on active adventure, Backpacker is the world's first GPS-enabled magazine, and the only magazine
whose editors personally test the hiking trails, camping gear, and survival tips they publish. Backpacker's Editors' Choice Awards,
an industry honor recognizing design, feature and product innovation, has become the gold standard against which all other
outdoor-industry awards are measured.
Inventory of Dutch non-literary and non-theological manuscripts and printed texts until 1600.
Joos Balbian (Aalst, 1453 - Gouda, 1616), bankier en arts van beroep, hield zich uit liefhebberij intensief bezig met de alchemie. In
de loop van de jaren bracht hij een grote en veeltalige verzameling prozateksten, gedichten, recepten en afbeeldingen op dit
gebied bijeen, waaruit hij twee in 1599 gedrukte bundeltjes samenstelde. Dit boek bevat een inleiding over Balbians leven en de
alchemie van zijn tijd, gevolgd door een bloemlezing uit zijn alchemistische collecties.
Overzicht van heiligen die in Nederland en België door rooms-katholieken werden en worden aangeroepen bij ziekten en
aandoeningen.
We believe that the world is standing on the very edge of the fastest industrial revolution ever. A revolution which will rapidly
increase the efficiency of many production processes. Automation (both mechanical and the one happening with computer
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processes) will reduce the demand for human work and release a huge amount of time we can use for further development. With
this book we try to provide the reader with information about various aspects of life and the socio-economic environment. For this
purpose, we have invited authors representing the leading scientific research centers in Poland and specialists from foreign
universities. Piotr Bu?a Bogdan Nogalski The monograph stands out from the publications related to change management in the
context of entrepreneurial opportunities and flexibility of the organization. The authors attempt to integrate retrospective and
prognostic approaches, so they not only assess the current status, but also point to challenges for management science. The work
has been prepared by scholars whose authority in management sciences is undisputed. I positively assess the empirical and
methodological layer of individual chapters of the monograph. Discussing the results of their scientific and research work, the
authors presented the determinants of management processes described from the perspective of entrepreneurial opportunities
and flexibility of the organization. Szymon Cyfert
De laatmiddeleeuwse geneeskunde in de Nederlanden wordt gekenmerkt door vele tegenstellingen, uiteenlopend van de zoete
smaak van een geslaagde nieuwe behandeling tot volstrekte hulpeloosheid in de bittere strijd tegen de Zwarte Dood. Dit boekje
laat op toegankelijke wijze iets zien van de geschiedenis van de geneeskunde, de farmacie en de chirurgie in de Nederlanden. In
kort bestek worden zaken als de middeleeuwse denkbeelden over mens en gezondheid, de manier waarop de gezondheidszorg
was georganiseerd, en de overlevering en overdracht van medische kennis in boeken voor het voetlicht gebracht. Deze feitelijke
informatie wordt afgewisseld met ooggetuigenverslagen van artsen, chirurgen en apothekers, die op levendige wijze de enorme
problemen beschreven waarvoor zij zich gesteld zagen en de oplossingen die zij daarvoor bedachten.
Middeleeuwse chirurgen sneden niet alleen lichamen open, maar schreven ook veel boeken. In de in het Middelnederlands
geschreven chirurgische werken vermengen zich op fascinerende wijze theoretische kennis van Latijnse oorsprong met
praktijkervaring en volkstalige receptliteratuur. Deze studie concentreert zich op de manier waarop de overdracht van
wetenschappelijke medisch-chirurgische kennis naar lagere maatschappelijke geledingen zich voltrok. Veel aandacht is er voor de
belangrijke veranderingen die in de veertiende eeuw plaatsvonden op het gebied van de beoefening van de geneeskunde en de
chirurgie en voor de relatie tussen de chirurg-schrijver en samenleving. Het corpus van de Middelnederlandse chirurgieën wordt
niet alleen uitvoerig beschreven vanuit de handschriften waarin zij voorkomen, maar ook gebruikt als uitgangspunt voor zowel
brede beschouwingen als indringende casestudies. De rijke inhoud van het boek wordt ontsloten door middel van uitgebreide
registers. Voor dit boek werd Erwin Huizenga bekroond met de Prijs voor de geschiedenis van de geneeskunde, de farmacie en
de diergeneeskunde, periode 1999-2002, van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België. Erwin Huizenga is tevens
winnaar van de prestigieuze G.A. Lindeboomprijs 2008 voor de beste publicaties op het gebied van de medische geschiedenis
van de vooorsfgaande vijf jaar.
Didactische beschrijvingen uit de Middeleeuwen van bestaande en imaginaire dieren.
Het Middelnederlandse handschrift Wenen, ONB, 3272 (14de eeuw) is het oudste ons overgeleverde alchemistische document
dat in een Germaanse volkstaal is gesteld. Het bevat vertalingen in een Oost-Vlaams idioom van zeven teksten waarin de
principes van de alchemistische transformatie centraal staan. Alchemie wordt daarin beschouwd als een kunst, voorbehouden aan
de verlichte filosoof, waarmee vergankelijke substanties onvergankelijk kunnen worden gemaakt. De alchemist poogt dus de
grenzen van de schepping op te heffen en de door vergankelijkheid getekende staat van mens en natuur te verheffen tot een
eeuwigdurende staat van perfectie en geluk. Gods gouden thesaurus biedt een editie en studie van drie teksten uit dit unieke
handschrift. Twee daarvan, het door gnostische spiritualiteit gemarkeerde Liber Alphidii en de korte bloemlezing Eximus, gaan
rechtstreeks terug op de vroegste Grieks-Arabische traditie. De derde tekst, Liber sectorum alchimie van Constantinus Pisanus,
illustreert ongewild de kloof tussen de dertiende-eeuwse scholastiek en de natuurfilosofische en gnostische aspecten van het
Grieks-Arabische alchemistische paradigma anderzijds. Het in deze laatste tekst geincorporeerde commentaar van een
Middelnederlandse auteur die zich "kluizenaar in dienst van Vrouwe Alchemie" noemt, gunt ons door een kier een blik op de
overtuigingen ter zake van een veertiende-eeuwse landgenoot. Veerle Fraeters (1963) is momenteel als postdoctoraal
onderzoeker bij het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek verbonden aan het Ruusbroecgenootschap van de Universiteit
Antwerpen - UFSIA.
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