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DENKEN OVER DE
TRANS-ATLANTISCHE
SLAVERNIJ EN RACISME
De drie gezichten van Nederland
Ondanks het aantoonbare bestaan
van racisme in vrijwel elk aspect
van de Nederlandse samenleving
zijn de pogingen tot het uitroeien
hiervan nog altijd mager. In dit geschiedkundig betoog worden de
aanpassingen van het racisme en de
verstrengeling met het kapitalisme,
de nationale geschiedschrijving en
de nationale identiteitsontwikkeling
helder en indringend uiteengezet.
De auteur maakt hiervoor gebruik
van de applied history-methode (of
toegepaste geschiedenis) en verschillende vertelgenres.
Uitvoering paperback Omvang ca. 352 blz. Prijs €29,–
isbn 9789464550108 Verschijnt juni 2022 nur 694/747
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Patricia D. Gomes

Huisman, Verhalen
van vrijheid.
Autobiografieën
van slaven in
transnationaal
perspectief, 17892013, €25

Koene, De mensen
van Vossenburg
en Wayampibo.
Twee Surinaamse
plantages in de
slaventijd, €25

Schimmige zaken
in Holland
(Holland, Historisch Tijdschrift 51
(2019) 3), €12,50

Emma Huig,
Inger N.I. Kuin &
Mirte Liebregts

Van den Hengel,
Imago. Romeinse
keizerbeelden en
de belichaming
van gender, €59

De Klassieken in
de populaire cultuur (Lampas. Tijdschrift voor classici
46 (2013) 4), €15

Het verhaal
van Apollonius.
Historia Apollonii
Regis Tyri, €15

DE HUID VAN
CLEOPATRA
Etniciteit en diversiteit in
oudheidstudies
Van wie is de Oudheid? Deze
essaybundel draagt bij aan het
belangrijke debat over de inclusiviteit van de oudheidwetenschappen en stelt de dubbelvraag ‘wie
bestudeert de Oudheid en welke
Oudheid bestuderen we eigenlijk?’ De bijdragen aan deze bundel werpen vanuit verschillende
perspectieven licht op de diversiteit van de Oudheid en de bestudering daarvan. Van de angst
voor immigranten tot de huidskleur van Cleopatra.
Zenobia 9 Uitvoering paperback Omvang 270 blz. Prijs €25,–
isbn 9789087049904 Verschijnt maart 2022 nur 683/694
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TUSSEN TWEE
DYNASTIEËN
Margaretha van Bourgondië, gravin
van Henegouwen, Holland en Zeeland
Margaretha van Bourgondië leefde tussen roemruchte familie
dynastieën, maar bleef in de
geschiedschrijving onbekend. Nadat Margaretha’s man overleed
werd de positie van haar enige
kind, Jacoba van Beieren, aangevochten. Margaretha steunde haar
dochter en kwam daardoor in aanvaring met mannelijke leden van
zowel de Beierse als de Bourgondische dynastie. Haar levensloop,
financiën, hofhouding en religieuze en literaire patronage worden
belicht.
msb 181 Uitvoering paperback Omvang ca. 352 blz. Prijs €29,–
isbn 9789087049843 Verschijnt april 2022 nur 681/684
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Margreet Brandsma

Bourgondië
voorbij. De Nederlanden 1250-1650.
Liber alumnorum
Wim Blockmans,
€39

Koene, Voor
God, Graaf en
Geslacht. De
kroniek van
de ridders van
Assendelft, €25
Van Camp, De
oorkonden en de
kanselarij van de
graven van Henegouwen, Holland
en Zeeland. Schriftelijke communicatie tijdens een
personele unie:
Henegouwen,
1280-1345, €49

Adriaan
van Riemsdijk

Rooze-Stouthamer,
De opmaat tot de
Opstand. Zeeland
en het centraal
gezag (1566-1572),
€29

Jan IV van Bergen
1528-1567. Leven en
nalatenschap van
een (on)fortuinlijk
markies, €39

Fagel, Kapitein
Julián. De Spaan
se held van de
Nederlandse
Opstand, €15

PHILIBERT VAN
SEROOSKERKE (1537-1579)
Een Zeeuw in dienst van de
Spaanse koning
Philibert van Serooskerke vervulde
tijdens het begin van de Opstand de
hoogste bestuursfuncties in Zeeland
en Bergen op Zoom. In een periode
waarin steeds meer noordelijke bestuurders en edelen de kant van het
calvinisme kozen bleef Philibert het
katholicisme en de Spaanse troon
trouw. De handelingen van Philibert
bleken essentieel voor het verloop
van de beginjaren van de Opstand.
Deze biografie biedt een fascinerend inzicht in een zijde van de Opstand die structureel onderbelicht
bleef.
Uitvoering harde band Omvang ca. 360 blz. Prijs €35,–
isbn 9789464550092 Verschijnt juni 2022 nur 681/685
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TRACES OF
TOLLIUS
The Life and Work of the Amersfoort
Musician Joannes Tollius
(ca. 1550-ca. 1620)
The sixteenth century Dutch
singer, choirmaster and com
poser Joannes Tollius grew up
during the Reformation and the
Dutch Revolt. As a refugee he
built a remarkable and highly
successful career, first in Italy
and later in Copenhagen. He left
behind an interesting oeuvre
which deserves the attention
of musicians and the concert
audience.

Uitvoering paperback Omvang ca. 320 blz. Prijs €35,–
isbn 9789464550061 Verschijnt april 2022 nur 662/661
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Simon Groot

Harmonisch
Labyrint. De muziek van de kosmos in de westerse
wereld, €19

Muziek in Holland (Holland,
Historisch Tijdschrift 40 (2008)
3), €12,50

Rasch, Driehonderd brieven over
muziek van, aan
en rond Constantijn Huygens, €95

Jaap R. Bruijn

Doedens, Witte
de With 1599-1658.
Wereldwijde strijd
op zee in de Gouden Eeuw, €15

Sigmond, Zeemacht in Holland
en Zeeland in de
zestiende eeuw,
€39

De maritieme
identiteit van
Holland (Holland,
Historisch Tijdschrift 48 (2016)
3/4), €12,50

REILEN EN ZEILEN VAN DE
ADMIRALITEIT VAN ROTTERDAM IN DE JAREN 1630-1640

In de vergaderkamer van de
admiraliteit Maze was het een
komen en gaan van allerlei
personen. Bekende officieren
als Piet Heyn en Maarten Tromp
bespraken er oorlogszaken, en
timmermannen bespraken er
bouwplannen. De zorg voor de
vloot viel onder het college,
evenals de inning van de be
lastingen. Al met al krijgt de
lezer een zicht op het reilen en
zeilen van een admiraliteit in
oorlogstijd.
zpr 42 Uitvoering paperback Omvang 114 blz. Prijs €15,–
isbn 9789087049812 Verschenen februari 2022 nur 693/685
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EEN RAMP VOOR DE
VECHTSTREEK – 1672-1673

350 jaar geleden vielen de legers van Frankrijk en de bisdommen Münster en Keulen de
Nederlandse Republiek binnen.
Hierdoor veranderde de Vechtstreek in één klap in de front
linie. Daan Wolfert beschrijft de
oorlogshandelingen, schermutselingen en troepenbewegingen
in de Vechtstreek, in en langs
de waterlinie. Per stad, dorp en
gehucht wordt de geschiedenis
van de Vechtstreek in het rampjaar beschreven.
Uitvoering harde band Omvang 320 blz. Prijs €25,–
isbn 9789087049980 Verschijnt april 2022 nur 693/685
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Daan Wolfert

Dreiskämper,
Redeloos, radeloos, reddeloos.
De geschiedenis
van het rampjaar
1672, €10

Haks, Vaderland
en Vrede 1672-1713.
Publiciteit over de
Nederlandse Republiek in oorlog,
€29

Brouwer, Levens
tekens. Gekaapte
brieven uit het
Rampjaar 1672,
€35

Paul Brood e.a.

De Nederlands-Turkse
betrekkingen.
Portretten van een
vierhonderdjarige
geschiedenis, €19

De kaper, de
kardinaal en
andere markante
Nederlanders. Een
nieuwe blik op het
verleden in dertien
levensverhalen,
€19
Op jacht naar
Spaans zilver. Het
scheepsjournaal
van Willem van
Brederode, kapitein der mariniers
in de Nassause
vloot (1623-1626),
€49

VIJF JAREN IN ALGIERS
Het journaal van Thomas Hees,
1675-1680
In 1673 versloeg de Nederlandse
vloot de gecombineerde Frans-
Engelse vloot. Onder de indruk van
de macht van de Nederlanders bena
derde het sedert lange tijd vijandige
Algiers de Staten-Generaal met een
vredesvoorstel. In de zeventiende
eeuw was Algiers een dominante
zeemacht in de westelijke Middellandse Zee. De Staten-Generaal
besloten om een Nederlands diplomaat te sturen om vrede te bewerk
stelligen. De Hollandse arts Thomas
Hees zou er vijf jaar blijven en nog
verschillende keren terugkomen.
Uitvoering paperback Omvang 222 blz. Prijs €25,–
isbn 9789087049928 Verschijnt maart 2022 nur 685/689
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OUDER-AMSTEL
De oostkant van de Amstel in de stroom
van de tijd
De geschiedenis van Ouder-
Amstel beslaat meer dan duizend jaar. Ouderkerk geldt zelfs
als de oudst bewoonde plaats
in Amstelland. Ontwikkelingen
van verstedelijking en rurale
belangen botsten in de loop
der eeuwen, met als gevolg
een grote diversiteit binnen de
gemeente. Deze tweede druk
bevat veel nieuw materiaal en
inzichten, en dient als een volwaardige nieuwe studie van de
geschiedenis van deze gemeente.
Uitvoering paperback Omvang ca. 160 blz. Prijs €20,–
isbn 9789087049805 Verschijnt maart 2022 nur 693/680

11

P. van Schaik

Hagoort, Het
Beth Haim in
Ouderkerk aan
de Amstel. De
begraafplaats van
de Portugese Joden in Amsterdam
1614-1945, €39

Timmer, Kroniek
van Abcoude en
Baambrugge, €15

De Zeeuw, Boeren
tussen riet, turf en
adel. Duizend jaar
Land van Vollenhove, €35

Tanja Wassenberg

Tomson, Cornelis
van Foreest. Beginselvast bestuurder in een tijdperk
van revoluties
(1756-1825), €25

Van Baalen
& Bruijn, Van
zeeman tot
residentieburger.
Cornelius de Jong
van Rodenburgh
(1762-1838), €15

Baartmans, Robert
Jasper baron
van der Capellen
tot den Marsch
(1743-1814). Regent,
democraat, huisvader, €29

JACOB BLAUW
(1759-1829)
Rebelleren voor vrijheid en vaderland
De politicus, diplomaat en latere
correspondent Jacob Blauw
had vaderland en vrijheid hoog
in het vaandel. Als kind van de
Verlichting was Blauw tegelijker
tijd een wereldburger en een
vurig liberaal nationalist. In zijn
revolutionair gedachtegoed
stond vrijheid van het individu
en de afschaffing van privileges en monopolies centraal. Bij
de Bataafse revolutie van 1795
speelde hij een belangrijke rol.
Uitvoering paperback Omvang ca. 384 blz. Prijs €35,–
isbn 9789087049881 Verschijnt april 2022 nur 681/685
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BRIEVEN UIT
BLIJDORP
De correspondentie van Lucretia van
Merken (1721-1789) en Nicolaas Simon
van Winter (1718-1795)
Het beroemde schrijversechtpaar
Lucretia van Merken en Nicolaas
van Winter onderhield in de achttiende eeuw een levendige briefwisseling. Op hun buitenplaatsje
Bijdorp werden ze op de hoogte
gehouden van de laatste nieuwtjes, en smulden ze van de nieuwste roddels en sensatieverhalen.
De brieven weerspiegelen de turbulente politieke en maatschappelijke actualiteit van de Nederlandse
Verlichting, maar geven ook een
inkijk in hun dagelijks leven.

Uitvoering paperback Omvang ca. 320 blz. Prijs €29,–
isbn 9789087049874 Verschijnt mei 2022 nur 322/685
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Cor de Vries

De Vries, Gespierde zielen.
Johannes Lublink
(1736-1816):
menslievendheid,
sociabiliteit en
welzijnspolitiek
in de achttiende
eeuw, €35

Baartmans, Pieter
van Schelle (17491792), veelzijdig
en verlicht, €19

Buijs, De geboorte
van het moderne IK. Geluk
en identiteit in
Nederlandse egodocumenten, circa
1500-1850, €25

Lotte Jensen e.a.

JAARBOEK BILDERDIJK
2021
Rampen

Jaarboek
Multatuli 2021,
€20

Ellendige levens.
Nederlandse
schrijvers in de
negentiende
eeuw, €29

Streng, De roman
in de negentiende
eeuw. Geschiedenis van een
nieuwkomer, €49

In het tijdvak waarin Bilderdijk
leefde waren overstromingen,
epidemieën en branden aan
de orde van de dag. Dergelijke
gebeurtenissen leidden tot een
stroom aan publicaties: journalisten brachten verslag uit, dichters
schreven gelegenheidspoëzie en
experts publiceerden verhandelingen over de vraag hoe nieuwe
rampen te voorkomen waren. In
dit jaarboek is er aandacht voor
deze publicaties in Nederland en
Nederlands-Indië.
Uitvoering paperback Omvang 170 blz. Prijs €15,–
isbn 9789087049768 Verschenen december 2021 nur 621/694
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DE GRONINGER VERSIE
VAN DE DOPERSE
DOORBRAAK
Veranderingen in de doopsgezinde
gemeenten op het Groninger platteland in de periode 1800-1860
Het eind van de achttiende en het
begin van de negentiende eeuw
was voor de Nederlandse doopsgezinden een periode van groeiende
maatschappelijke participatie. De oprichting van de Algemeene Doopsgezinde Sociëteit in 1811 droeg bij aan
de ontwikkeling tot een ‘respectabel
kerkgenootschap’. Voor twaalf doopsgezinde gemeenten op het Groninger platteland wordt deze ‘doperse
doorbraak’ beschreven en gespiegeld
aan landelijke ontwikkelingen in de
doopsgezinde geloofsgemeenschap.

Uitvoering paperback Omvang ca. 400 blz. Prijs €35,–
isbn 9789087049850 Verschijnt maart 2022 nur 704/685
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Bert Dop

Doopsgezinde
Bijdragen, nieuwe
reeks 21 (1995),
€40

Visser, Douwe
Gorter (1811-1876).
Strijdbaar Dopers
Dominee in Balk,
€17

Dop (ed.), Ernstige
godsvrucht en
gezond verstand.
Een selectie uit
de dagboeken
van Foeke Wigles
Gorter (1756-1836),
leraar van de
doopsgezinden in
Sappemeer, €29

Fons Meijer

De herinneringen
van Jan Willem
Kumpel (1757-1826).
Het rampspoedige leven van
een Amsterdams
jurist, publicist en
Orangist, €17

Van Heuvenvan Nes, Nassau
en Oranje in
gebrandschilderd
glas 1503-2005,
€39

De Jong-Slagman,
Hofpredikers in de
negentiende eeuw.
Een carrière bij de
koning, 529

VERBONDEN DOOR
RAMPSPOED
Rampen en natievorming in
negentiende-eeuws Nederland
Bij theorieën over het ontstaan
van een nationale saamhorigheidsgevoelens staan oorlog en
conflict vaak centraal. Grootschalige rampen blijken echter
minstens even belangrijk te zijn
geweest. In het Nederland van
de negentiende eeuw bestond
er zelfs een zeker ‘rampen
nationalisme’. De monarchie en
ideeën en praktijken rondom
liefdadigheid speelden hierbij
een belangrijke rol.
Uitvoering paperback Omvang ca. 320 blz. Prijs €29,–
isbn 9789464550085 Verschijnt juni 2022 nur 688/685
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ELISE VAN CALCAR
(1822-1904)
Een gedreven en begeesterd leven
Elise van Calcar was in de negentiende eeuw een bekende
landgenoot. Met haar romans,
beschouwend werk en haar tijdschriften wist ze haar uitgesproken ideeën op het gebied van
godsdienst, fröbelonderwijs en
feminisme een ruime bekendheid te geven. Van tegenspraak
was ze niet gediend. Als het geschreven woord te kort schoot,
aarzelde ze niet in het openbaar
daarover te spreken.
Uitvoering harde band Omvang ca. 700 blz. Prijs €45,–
isbn 9789087049942 Verschijnt april 2022 nur 681/695
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Annette Faber

Bosch, Strijd! De
vrouwenkiesrechtbeweging in
Nederland, 18821922, €35

Linders, Frappez,
frappez toujours!
N.S. Corry Tendeloo (1897-1956) en
het feminisme in
haar tijd, €29

Van Loosbroek &
De Vries, Betsy
Repelius. Brieven
aan Marie du Saar,
1891-1911, €39

Jan de Bruijn,
Henk Michielse e.a.

Sluyterman, Kerk
in de City. 450
jaar Nederlandse
Kerk Austin Friars
in Londen, €19

Geuzen en papen.
Katholiek en
protestant tussen
Vecht en Eem
1550-1800, €29

Hoogenraad, Zes
eeuwen Hilversummers en hun
kerken 1416-2016,
€19

DE JOHANNESKERK
TE LAREN, 1521-2021

In 2021 bestond de Johanneskerk vijfhonderd jaar. In dit
gedenkboek komen de belangrijkste episodes uit haar rijke
geschiedenis naar voren. Uit
recent onderzoek zijn nieuwe
inzichten voortgekomen. De
oudste afbeelding van de kerk
is van Jacob van Ruisdael, het
orgel is van Henricus Titz. En
dan zijn er nog onopgeloste
raadsels zoals het zogeheten Johannesbeeld en de afbraak van
het koor.
Uitvoering harde band Omvang ca. 208 blz. Prijs €19,–
isbn 9789087049836 Verschijnt april 2022 nur 693/648
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DE VREDELIEVENDSTE
OORLOGSMAN
Levensschets en dagboeknotities van
generaal J.C.C. den Beer Poortugael
(1832-1913)
Als generaal in vredestijd had Jacobus den Beer Poortugael geen
oorlogservaring, maar wel invloed
op het Nederlands militair beleid. Twintig jaar had hij zitting in
de Raad van State en hij was zelfs
korte tijd minister. Zijn belangrijkste verdiensten waren evenwel
zijn bijdrage aan het internationale
oorlogsrecht en zijn invloed op de
publieke opinie. Bij zijn dood rouwde Nederland om een publicist,
selfmade jurist én vredelievend
oorlogsman.
Uitvoering harde band Omvang ca. 320 blz. Prijs €29,–
isbn 9789464550078 Verschijnt juni 2022 nur 697/681
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Vincent Klooster &
Ben Schoenmaker

Nederland’s
Adelsboek 79
(1988): A-BL, €30

Van der Kaaij, Een
eenzaam staatsman. Dirk de Geer
(1870-1960), €49

De liefde en de
vrijheid, natuurlijk!
Dagboek van Frederike van Uildriks
(1854-1919), €39

Bart Maltha

Koopmans &
Valentijn, Een lust
voor het oog. 25
Haagse kerken,
€39,95

Klein Kranenburg, Samen voor
ons eigen. De
geschiedenis van
een Nederlandse
volksbuurt: de
Haagse Schilderswijk 1920-1985, €29

Koninginnen aan
de Noordzee.
Scheveningen,
Oostende en de
opkomst van de
badcultuur rond
1900, €29

DE H. ANTONIUS ABTKERK
IN SCHEVENINGEN

De Heilige Antonius Abtkerk
is een uniek twintigste-eeuws
monument in Scheveningen. Aan
de hand van archiefmateriaal
en een groot aantal foto’s wordt
de ontstaansgeschiedenis van
de kerk beschreven. De binding
met Scheveningen, de kunst
historische waarde en de onderliggende symboliek van interieur
en exterieur komen aan bod.

Uitvoering harde band Omvang ca. 240 blz. Prijs €30,–
isbn 9789087049799 Verschijnt maart 2022 nur 648/693
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VERWANTE PATERS
EN BROEDERS
Een familiegeschiedenis in de
trappistenabdij Lilbosch te Echt
Lilbosch, gesticht in 1883, heeft in de
20ste eeuw te midden van de trappistenabdijen in Nederland en België een
heel eigen positie ingenomen. Het geniet faam vanwege de innovatieve wijze
waarop landbouw en veeteelt werden en
nog steeds worden bedreven. Geheel tegen de solitaire natuur van de trappisten
in kende het tot in de Tweede Wereldoorlog een bloeiend jongensinternaat.
Na de oorlog bestond er zelfs nog een
halve eeuw lang een actieve reünistenvereniging. Lilbosch viel ook op door
het ongebruikelijk hoge aantal paters en
broeders die aan elkaar verwant waren.
In de voetsporen van zijn zes oudooms
wandelt de auteur door de geschiedenis
van deze bijzondere abdij in Limburg.

Uitvoering paperback Omvang ca. 240 blz. Prijs €25,–
isbn 9789087049867 Verschijnt mei 2022 nur 704/693
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Jac Bosmans

Heffernan, Een
kleine orde met
allure. De augustijnen in Nederland,
1886-2006, €49

Jacobs, Kroniek
van de Karmel in
Nederland 18401970, €49

Klijn, Tussen caritas en psychiatrie.
Lotgevallen van
zwakzinnigen in
Limburg 1879-1952,
€29

Aukje van Hout

Uit de marge.
Kanttekeningen bij
de cultuurhistorische canon, €25

Naar het onbekende. Perspectieven
op literatuur,
cultuur en kennis,
€29

Lezen in de Lage
Landen. Studies
over tien eeuwen
leescultuur, €35

GEDENK TE LEVEN
Perspectieven op literatuur en schrijver
schap van Johan de Meester en het
literaire veld van 1900-1920
Tussen de jaren 1900-1920 was
het schrijverschap van Johan de
Meester een belangrijke invloed
binnen het Nederlandse literaire
veld. Zijn realistische romans beschreven een groot aantal maatschappelijke en sociale kwesties.
Anders dan bij tijdgenoten is de
literatuur van De Meester verrassend positief en weinig zwartgallig. Daarmee was De Meester
een belangrijke vernieuwer die
zich afzette tegen het literaire
geweld van eerdere stromingen.
Uitvoering paperback Omvang ca. 240 blz. Prijs €25,–
isbn 9789087049997 Verschijnt april 2022 nur 621/694
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FASCISME EN DE
GOEDE DICTATOR
Oordelen en dwalingen van de
Nederlandse pers (1920-1940)
Hoe stelden de Nederlandse
kranten zich op tijdens de opkomst en regeerperiode van
Mussolini in Italië? Uit onderzoek van Hans Geleijnse blijkt
dat Nederlandse kranten beleid en man nogal eens wilden
scheiden. Waar de kritiek op de
fascisten en de Italiaanse regering ook in de Nederlandse pers
steeds meer aanzwol, werd de
Duce steevast vergeven of vrijgepleit.
Uitvoering paperback Omvang ca. 176 blz. Prijs €20,–
isbn 9789464550023 Verschijnt mei 2022 nur 686/697
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Hans Geleijnse

Roodzant, De Armeense Gruwelen.
Nederland en de
vervolgingen van
Armeniërs in het
Ottomaanse Rijk,
1889-1923, €39
Brolsma, ‘Het
humanitaire moment’. Nederlandse intellectuelen,
de Eerste Wereldoorlog en het
verlangen naar
een regeneratie
van de Europese
cultuur (1914-1930),
€39
Bandinelli,
Ontmoetingen in
de onderwereld.
Dagboeknotities
van een burger
over Kaiser Wilhelm II, Hitler en
Mussolini, €15

Jan Brauer

Dienstbaar onder
vuur. Religieuzen
en de Tweede Wereldoorlog, €22

Begrensd beeld.
Identiteit in grensregio’s omstreeks
1800, €22

Bouwens, Over de
streep. Grensarbeid vanuit
Zuid-Limburg naar
Duitsland, 19582001, €25 €8

OVER DE GRENS
De sociaal-politieke dynamiek in de
Nederlands-Duitse grensregio’s,
1930-1940
Nadat in 1938 een Duitse vluchtelingenstroom naar Nederland ontstond, werd het grensgebied het
werkterrein van het verzet tegen
het nazi-bewind van honderden
Duitse emigranten. Andersom
opereerde de Duitse Gestapo op
en over de grens, en ontstonden er
Duitse programma’s om (gevluchte)
Duitsers in Nederland te beïnvloeden. Jan Brauer biedt een leven
dige schets van de sociaal-politieke
turbulentie in de grensregio vanaf
1930.

Uitvoering paperback Omvang 336 blz. Prijs €35,–
isbn 9789087049775 Verschenen februari 2022 nur 693/694
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GERRIT VAN ARKEL
(1858-1918)
Van Neostijl tot Nieuwe Kunst
In de negentiende en twintigste
eeuw drukte Gerrit van Arkel met
een groot aantal belangrijke projecten zijn stempel op het aangezicht
van de stad Amsterdam. Hij ontwierp vele woonhuizen en bedrijfspanden in het Centrum en daarbuiten. De waardering voor zijn
art-nouveau stijl nam na de Tweede
Wereldoorlog af. Een hernieuwde
interesse en herontdekt archiefmateriaal vormden echter de basis
voor een nieuwe biografie met een
complete oeuvrelijst.

bonas Uitvoering paperback Omvang ca. 144 blz. Prijs €15,–
isbn 9789464550016 Verschijnt april 2022 nur 648/694
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Michiel Kruidenier
m.m.v. Anne Por

Verbrugge,
Johannes Mutters
jr. (1858-1930).
Bedreven in vele
bouwstijlen, €29

Lesger, Het winkellandschap van
Amsterdam. Stedelijke structuur
en winkelbedrijf in
de vroegmoderne
en moderne tijd,
1550-2000, €39

Santoso, Cosman
Citroen (18811935). Architect in
‘booming’ Soerabaja, €15

Max Cramer, Arie
den Dikken, Anton
Groot, Annette
Koenders, Rob Marx,
Ineke Marx-van Daal,
Harry van der Voort
Architecten van
Hilversum 3.
Wederopbouw en
ruimtelijke ordening (1940-1975),
€30,–
Architecten van
Hilversum 4. Dudok in tekeningen
en eerste foto’s
(1915-1974), €30,–

set van 4 delen:
isbn 9789087049492
prijs €100,–

ARCHITECTEN VAN
HILVERSUM
Hilversum 2: Planmatige ontwikkeling
en huisvesting (1915-1940)
Hilversum wordt vaak aangeduid
als het Mekka van de jonge bouwkunst in Nederland. Tien jaar lang
hebben 7 specialisten onderzoek
gedaan naar 50 architecten. In
deel 2 van de 4-delige reeks komt
de periode 1915-1940 aan bod: het
tijdperk-Dudok door de ogen van
zijn collega’s.

Uitvoering harde band Omvang 272 blz. Prijs €30,–
isbn 9789087049652 Verschijnt april 2022 nur 693/648

26

DE VOORZIENIGHEID EN
DE GESCHIEDENIS
Een geschiedenis over negentiende-
eeuwse geschiedschrijvers
Vaak wordt de oorsprong van de
moderne geschiedwetenschap
toegeschreven aan een aantal negentiende-eeuwse historici. De uitgangspunten en zienswijze van
moderne historici verschillen echter
op essentiële punten van die van
hun negentiende-eeuwse collega’s.
Een groot aantal portretten van
Engelse, Franse en Duitse historici
uit de negentiende eeuw toont ons
de continuïteit en de breukvlakken
tussen de hedendaagse geschiedwetenschap en haar verschillende
oorsprongen.
Uitvoering paperback Omvang ca. 368 blz. Prijs €35,–
isbn 9789464550054 Verschijnt mei 2022 nur 680/681
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F.L. van Holthoon

Blaas, De burgerlijke eeuw. Over
eeuwwenden,
liberale burgerij
en geschiedschrijving, €29

Opwekking van
de natie. Het protestantse Réveil in
Nederland, €29

Het beeld in de
spiegel. Historiografische verkenningen. Liber
amicorum voor
Piet Blaas, €29

Frank Judo,
Gui van Gorp
& Remi Hauman

Tussen cultuur en
politiek. Het Algemeen-Nederlands
Verbond 1895-1995,
€19

Verzameld
Verleden. Veertig
gedenkwaardige
momenten en
figuren uit de
vaderlandse geschiedenis, €15

Het water de
baas. Geschiedenis van de mechanische bemaling in
Nederland, €39

DE ZEVEN WOORDEN VAN
DE LAGE LANDEN
125 jaar ANV
Bij het 125-jarig jubileum van
het Algemeen-Nederlands Verbond werd aan zeven auteurs
gevraagd de kern van de Lage
Landen samen te vatten in zeven
woorden. De kern van het taalgebied wordt beschreven aan
de hand van God, water, taal,
vrijheid, smaak, weven en muziek. Het resultaat leest als iets
tussen een Hollands stilleven en
een fantasie van Jeroen Bosch.

Uitvoering harde band Omvang ca. 250 blz. Prijs €25,–
isbn 9789087049508 Verschijnt mei 2022 nur 680/694

28

VIRTUS 28 (2021)
Journal of Nobility Studies/Jahrbuch für
Adelsgeschichte/Jaarboek voor adelsgeschiedenis
Het is dit jaar 500 jaar geleden dat
Keizer Karel V Martin Luther in de
ban deed. Als een rode draad loopt
door dit nummer dan ook het thema
religie en adel. Niet alleen beleid,
maar ook ontwerp kon religieus van
aard zijn, zo blijkt uit een analyse
van de zeventiende-eeuwse adel
lijke tuin. Verder is er aandacht voor
de dynastieke identiteit van twee
hoogadellijke vrouwen, die zich zowel met hun ouderlijke familie als
met de familie van hun echtgenoot
vereenzelvigden.

Virtus 28 Uitvoering paperback Omvang ca. 200 blz. Prijs €25,–
isbn 9789087049966 Verschijnt maart 2022 nur 694/696
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Hanneke Ronnes e.a.

Moes, Onder aristocraten. Over hegemonie, welstand
en aanzien van
adel, patriciaat en
andere notabelen
in Nederland,
1848-1914, €39

Melchers, De
Beaufort. Geschiedenis van
een aanzienlijke
familie van 1613 tot
1876, €35

Koene, Adel in
opspraak. De
Westerholts van
Hackfort in de
achttiende eeuw,
€18

Adriaan Plak e.a.

Post, Geschiedenis
van het doopsgezinde kerklied
(1793-1973). Van
particularisme
naar oecumeniciteit, €49

Verbeek, Menniste
Paus. Samuel
Muller (1785-1875)
en zijn netwerken,
€39

Voolstra, Beeldenstormer uit
bewogenheid.
Verzamelde opstellen van Sjouke
Voolstra, €39

DOOPSGEZINDE
BIJDRAGEN 47 (2021)

In dit nummer is het doperse
net breed uitgeworpen. De lezer
reist via Paraguay en Europa
langs de oorsprongsgeschiedenis van het doperdom, de
geschiedenis van dopers hulpbetoon en nationalisme in doperse kring. Onderweg ontmoet
de lezer doperse vromen, afvalligen en querulanten om tot slot
kennis te nemen van wat er aan
waardevols op het gebied van
de doperse geschiedenis is verschenen.
dgb 47 Uitvoering paperback Omvang 312 blz. Prijs €40,–
isbn 9789087049959 Verschenen februari 2022 nur 704/680
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NATURA ARTIS
MAGISTRA
Verhalen over cultuur, landschap
en natuur
‘Artis-hoogleraar’ Erik A. de
Jong deed tijdens zijn professoraat onderzoek naar de relatie tussen cultuur en natuur, de
positie van de mens in de natuur
en de betekenis van tuin, park,
landschap en groen erfgoed.
In deze bundel brengen onder
zoekers en collega’s uit binnenen buitenland een hommage
aan de emeritus hoogleraar met
bijdragen over Artis en de relatie tussen cultuur, landschap en
natuur.
Uitvoering paperback Omvang 188 blz. Prijs €20,–
isbn 9789087049751 Verschenen december 2021 nur 694/693
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Lenneke Berkhout e.a.

Kunst, natuur
en techniek op
en rond kasteel
Keukenhof, €19

De Bont, Amsterdamse boeren.
Een historische
geografie van het
gebied tussen
de duinen en het
Gooi in de middeleeuwen, €35

Vis, Sint Jacob
in de Plantage.
Anderhalve eeuw
bejaardenzorg
in Sint-Jacob te
Amsterdam 18662015, €19

Marijn Molema e.a.

Noordegraaf,
Van vlas naar
glas. Aspecten
van de sociale
en economische
geschiedenis van
Nederland, €39

Smit, Sporen van
moderniteit. De
sociaal-economische analyse van
de regio Liemers
(1815-1940), €39

Dehé, Een slaafsch
en ongezond
bedrijf. De geschiedenis van het
openbaar vervoer
in Waterland,
1630-1880, €39

SPITTEN IN DE ECO
NOMISCHE, SOCIALE EN
REGIONALE GESCHIEDENIS
Essays opgedragen aan prof. dr.
Maarten Duijvendak bij zijn emeritaat
Maarten Duijvendak was hoogleraar Economische, sociale en
regionale geschiedenis. In zijn
onderzoek en onderwijs benadrukte hij de relevantie van het
regionale in onze sociaal-culturele,
economische, demografische
of politieke geschiedenis. Deze
uitgave, samengesteld bij zijn
emiraat, bundelt een rijke verzameling opstellen over landen,
steden en regio’s volgens de
principes van Duijvendak.
Uitvoering paperback Omvang 276 blz. Prijs €25,–
isbn 9789087049737 Verschenen november 2021 nur 696/693
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OVERIJSSELSE
HISTORISCHE BIJDRAGEN
136 (2021)

F.W. Schmidt e.a.

Overijsselaars buiten de landsgrenzen
Klaring van Overijssel. Procesgids,
€12

Deze bundel bevat artikelen
over de achttiende en negentiende eeuw. Onderwerpen
variëren van streektaal tot
architectuur, het landgoed
Twickel en het bestuur van
Deventer in Bataafs-Franse tijd.

Mensen van adel.
Beelden, manifestaties, representaties. Opstellen
aangeboden ter
gelegenheid van
het afscheid van
Albert Mensema
als archivaris bij
het Historisch
Centrum Overijssel te Zwolle 14
september 2007,
€29
Geloof en geschiedenis. Honderd
jaar Gezelschap
van Christelijke
Historici, €25

ohb 136 Uitvoering paperback Omvang 176 blz. Prijs €19,–
isbn 9789087049294 Verschenen juni 2021 nur 693/694
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Marleen Reichgelt e.a.

Sekse. Een begripsgeschiedenis,
€23

Gender and
Activism. Women’s
Voices in Political
Debate, €23

LIVING CONCEPTS
40 Years of Thinking about Gender and History
Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 40 (2021)
The 40th anniversary edition of
the Yearbook revisits the question how concepts ‘live’ in gender research practices and what
it means to ‘do’ gender history in
2021. How do concepts such as
‘the body’, ‘intimacy’, ‘adventure’
and ‘intersectionality’ shape
our engagement with gender
history?

Gender & Performance. Jaarboek
voor Vrouwengeschiedenis 32
(2012), €23

Uitvoering paperback Omvang 200 blz. Prijs €23,–
isbn 9789087049690 Verschenen december 2021 nur 680/614
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OP REIS IN
NEDERLANDS-INDIË

Rick Honings e.a.

Indische Letteren 36 (2021) 4
Zes onderzoekers schrijven over
onbekende reisverhalen of onbekende aspecten van bekende reisverhalen. Daarmee valt
dit themanummer binnen het
opkomende vakgebied travel
writing studies. Ondanks vermeende objectiviteit waren
koloniale reisteksten wel dege
lijk een manier om koloniale
autoriteit te benadrukken.

il 2021/4 Uitvoering paperback Omvang 112 blz. Prijs €12,50
isbn 9789087049782 Verschenen december 2021 nur 691/694
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Een tint van het
Indische Oosten.
Reizen in Insulinde
1800-1950, €27

Van ’t Veer, De
kolonie op drift.
De representatie
en constructie van
koloniale identiteit
in fictie over de
zeereis tussen
Nederland en
Nederlands-Indië
(1850-1940), €29
Van der Linden,
Nou ... tabé dan!
De ‘bootreis’ naar
Indië met de Rotterdamsche Lloyd
en de ‘Nederland’
tussen 1899 en
1949, €19

VERSCHENEN IN 2021
600 jaar Elisabethsvloed, red. Isabel Casteels, Henk Looijestein & Ad van
der Zee (Holland, Historisch Tijdschrift 53 (2021) 2). 48 blz., slap omslag,
isbn 9789070403836, €12,50
De Elisabethsvloed van 1421 sloeg blijvende gaten in de dijken rond Dordrecht.
De grote Waard werd grotendeels teruggenomen door de natuur, de Biesbosch ontstond. In 2021 is het 600 jaar geleden dat deze vloed de Hollandse
Delta teisterde.
Architecten van Hilversum deel 1 1850-1915 (vier delen), Max Cramer e.a.
272 blz., harde band, isbn 9789087049485, €30,– (set prijs 4 delen €100,–)
Hilversum wordt vaak aangeduid als het Mekka van de jonge bouwkunst in
Nederland. Tien jaar lang hebben zeven specialisten onderzoek gedaan naar
vijftig architecten. In dit eerste deel staat de periode 1850-1915 centraal.
Bertus Bakker, Zuilen zonder last. Architect Theo Molkenboer 1796-1863.
464 blz., slap omslag, isbn 9789087049577, €39,–
Theo Molkenboer ontwikkelde zich tot een vooraanstaand architect. Dit boek
beperkt zich niet tot een analyse van zijn bouwkundige oeuvre, maar werpt ook
licht op tal van aspecten die zo kenmerkend waren voor een bouwproces aan
het begin van de negentiende eeuw.
Paul Bassant, Volksvermaak in Zwart Nazareth. Het krachtenspel in de vrijetijdsbesteding van arbeiders in Schiedam, 1850-1975. 416 blz., slap omslag,
isbn 9789087048440, €39,–
Uit een onderzoek naar Schiedam blijkt dat het alarmerende beeld rond het
volksvermaak dat volksverheffers opriepen, vaak overtrokken was. Ondanks
de moeilijke omstandigheden was er in Schiedam sprake van een verrassend
gevarieerd aanbod.
Binnert de Beaufort, Kerstmis in Scheveningen. Met een levensschets van de
auteur door Esther Blom. 70 blz., slap omslag, isbn 9789087049515, €10,–
De literaire nalatenschap van Binnert de Beaufort werd in 1944 illegaal gedrukt
en verspreid. Het is het ontroerende verhaal van zijn kerstviering twee jaar eerder, als gevangene in het Oranjehotel.
v er sch en en i n 2 02 1
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Begrensd beeld. Identiteit in grensregio’s omstreeks 1800, red. Job Weststrate &
Dick E.H. de Boer. 231 blz., slap omslag, isbn 9789087049331, €22,–
De binding met een regio is een belangrijk onderdeel van de identiteit van personen en groepen. Het ontstaan en verschuiven van politieke grenzen had gevolgen voor de manier waarop regionale identiteiten werden beleefd.
Daniel Bellingradt, Vervlechting van de papiermarkt. De Amsterdamse papierhandel in de achttiende eeuw. 210 blz., slap omslag, isbn 9789087049140, €25,–
Papier wordt sinds de veertiende eeuw in bijna elke Europese cultuurvorm gebruikt. Naast wat er van dit materiaal zelf behouden is gebleven, valt er ook óp
papier een spoor van dit materiaal te volgen.
Het Berghse kroniekenhandschrift. Ontstaan, inhoud en functie van een laatmiddeleeuws geschiedenisboek (Werken Gelre 63), red. Wim van Anrooij &
Jeanne Verbij-Schillings. 392 blz., harde band, isbn 9789087049393, €30,–
Het handschrift is een lijvig geschiedenisboek uit de late Middeleeuwen waarin tal van historiografische teksten bijeen zijn gebracht. Daaronder bevindt zich
onder meer de vroegste thans bekende kroniek van Gelre.
Frans Blom & Olga van Marion, Spaans toneel voor Nederlands publiek
(zpr 38). 88 blz., slap omslag, isbn 9789087046866, €15,–
De Spaanse comedias van topauteurs als Félix Lope de Vega y Carpio (15621635) en Pedro Calderón de la Barca (1600-1681) waren razend populair. Talloze dichters, vertalers en acteurs rond de Amsterdamse Schouwburg hebben
zich laten inspireren door het populaire barokke drama met z’n vele liefdes
intriges, duels, balkonscènes, verkleedpartijen en liederen.
Henk Boels, Equivalenten. Een belasting op de ambten in het gewest Stad
en Lande, 1660-1795. 118 blz., slap omslag, isbn 9789087049287, €15,–
In de Republiek waren ambten te koop. Het equivalent was een merkwaar
dige belasting die in het gewest Stad Groningen en Ommelanden voor 1795
bestond. Aankomende ambtenaren moesten voor hun benoeming betalen.
Nanet van Braam Houckgeest, Per palankijn naar Peking. Memoriaal van
de Nederlandse ambassade in 1749/5 naar Keizer Qianlong van China.
524 blz., harde band, isbn 9789087049713, €39,–
Een Nederlandse voc-delegatie was te gast aan het hof van keizer Qianlong.
Het was een lange en bijzonder interessante reis. Nanet van Braam Houckgeest
beschrijft het reisjournaal van haar voorvader en heeft de editie verzorgd.
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Hein van der Bruggen, Aspecten van Joods leven in Roermond en Midden-
Limburg, 1275-2018. 376 blz., harde band, isbn 9789087049645, €35,–
In globaal 750 jaar hebben maar weinig Joden in het beschreven gebied geleefd. Anti-judaïsme is ook hier een constante factor van betekenis geweest.
Jan de Bruijn & George Harinck, Een Leidse vriendschap. Herman Bavinck en
Christiaan Snouck Hurgronje over christendom, islam en westerse beschaving
(Passage Reeks 50). 178 blz., slap omslag, isbn 9789087048662, €20,–
De vrienden Christian Snouck Hurgronje (1875-1936) en Herman Bavinck
(1854-1921) onderhielden levenslang een zeer persoonlijke briefwisseling. Zonder hun verschillen te verbloemen probeerden zij de overtuigingen van de ander te begrijpen en hun eigen ‘geestesorganen te scherpen’.
Peter Buijs, De geboorte van het moderne ik. Geluk en identiteit in Nederlandse
egodocumenten, circa 1500-1850. 214 blz., slap omslag, isbn 9789087049195,
€25,–
Aan de hand van egodocumenten (geschreven tussen omstreeks 1500 en 1850)
neemt de auteur de lezer mee op een ontdekkingsreis naar de geboorte van de
moderne ik.
Karin Bijsterveld, Uitgepakt/Unboxed. Instrumenten voor wetenschap en techniek in Centre Céramique. 128 blz., slap omslag, isbn 9789087049423, €15,–
Waarom gebruiken oudere mensen andere gebaren voor telefoneren dan jongeren? In het Maastrichtse Centre Céramique stonden 23 wetenschappelijke
apparaten en gebruiksvoorwerpen tentoon. In korte toegankelijke bijdragen
snijden onderzoekers ongewone thema’s aan over deze apparaten.
Jan van Campen, Collecting China. Jean Theodore Royer (137-1807), collections
and Chinese studies. 297 pp., paperback, isbn 9789087049355, €30,–
During a relatively short period (1765-1780), Dutch lawyer Jean Theodore
Royer was intensely engaged in the study of Chinese culture. Befriended voc-
officials and their Chinese relations in Canton collected Chinese objects for him.
Kees Dekker & Fons Baede, Zwaar weer. Het knmi in de Tweede Wereldoorlog.
184 blz., harde band, isbn 9789087049379, €20,–
De Tweede Wereldoorlog was een uitzonderlijke periode uit de geschiedenis
van het knmi, waarbij een Duitse leider gezag kreeg over het bedrijf. Het belang
van het weer blijkt uit een unieke analyse van de weerssituatie rond de invasie
in Normandië door recent opgedoken weerkaarten.
v er sch en en i n 2 02 1
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Delitiae Italiae. Een reis door het zeventiende-eeuwse Italië, ed. José
van der Helm, Roos Hamelink & Geertje Wilmsen. 264 blz., slap omslag,
isbn 9789087049225, €35,–
De Delitiae Italiae was een compacte reisgids voor reizigers in de 17e eeuw.
Voor de lezer nu is het een prachtige bron om Italië door de ogen van de
17e-eeuwse reiziger te bekijken, of zelf mee op reis te nemen naar Italië.
Gabrielle Dorren, Met de moed der hoop. Een geschiedenis van de Vrouwen
van Bethanië. 448 blz., slap omslag, isbn 9789087049096, €35,–
In 1919 vond pater jezuïet Jacques van Ginneken een aantal religieus bewogen
en goed onderlegde vrouwen bereid om het geloof-afval in de grote steden tegen te gaan en moedelozen richting te geven in hun leven.
Elisabethsvloed, red. Piet van Cruyningen e.a. (Tijdschrift voor Waterstaats
geschiedenis 30 (2021) 1). 80 blz., slap omslag, isbn 9789087049409, €15,–
Door de Elisabethsvloed van 1421 werd Dordrecht een geïsoleerde stad op
een eiland. Haar economische voorspoed kwam ten einde. In dit themanummer
staat de vloed die 600 jaar geleden plaatsvond centraal.
Johanna Ferket, Hekelen met humor. Maatschappijkritiek in het zeventiende-
eeuwse komische toneel in de Nederlanden. 313 blz., slap omslag,
isbn 9789087048617, €35,–
Johnanna Ferket onderzocht meer dan honderd 17e-eeuwse komische toneelstukken uit de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden. Ze laat zien welke literaire strategieën schrijvers gebruikten om de publieke opinie te beïnvloeden.
Geschiedenis van Gouda, Paul Abels e.a. 250 blz., harde band,
isbn 9789087049454, €25,–
De Goudse geschiedenis kent vele hoogte- en dieptepunten. Ter gelegenheid
van het 750 jaar stadsrecht schreven zes Goudakenners een nieuwe stads
geschiedenis.
Peter Gorter, Gereformeerde migranten. De religieuze identiteit van Nederlandse gereformeerde migrantengemeenten in de rijkssteden Frankfurt am Main,
Aken en Keulen (1555-1600). 235 blz., slap omslag, isbn 9789087048693, €25,–
Ruim tweeënhalfduizend gereformeerde migranten en vluchtelingen kwamen
in de tweede helft van de zestiende eeuw naar Frankfurt am Main, Aken en
Keulen. Ze waren op de vlucht voor religieuze vervolging. Hoe ontwikkelde de
geloofsdiscipline zich in de nieuwe omgeving?
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Grenzen in de Middeleeuwen, red. Frans Camphuijsen e.a. (Madoc. Tijdschrift
over de Middeleeuwen 34 (2020) 4). 96 blz., slap omslag, isbn 9789087048792,
€10,–
In de Middeleeuwen waren grenzen bepalend in geografische, politieke en
militaire of religieuze zin, maar ook op het persoonlijke vlak. Er waren ontmoetingen en beïnvloedingen rond die grenzen, lokaal, of tussen Oost en West.
Maria Grever, Een ecologische breukervaring? Corona en historisch besef.
32 blz., slap omslag, isbn 9789087049232, gratis aan te vragen
In haar afscheidsrede aan de Erasmus Universiteit Rotterdam betoogt 
Maria Grever dat de coronacrisis ons misschien tot nieuw historisch inzicht
kan brengen.
Clemens Hogenstijn, Aan de rand van de stad. De stadsvrijheid van Deventer.
138 blz., slap omslag, isbn 9789087049133, €19,–
De geschiedenis en topografie van Deventer komen in deze uitgave niet op de
gebruikelijke manier aan de orde. Het gebied buiten het stadscentrum binnen
de ommuring vormt het uitgangspunt: het schependom.
Jaarboek Bilderdijk 2021, red. Rick Honings e.a. 170 blz., slap omslag, isbn
9789087049768, €15,–
Zie pagina 14 in deze catalogus.
Jaarboek Multatuli 2021, red. Elsbeth Etty e.a. 160 blz., slap omslag,
isbn 9789087049706, €20,–
In deze editie staan bijdragen over o.a. de ‘kraamkamer’ van Max Havelaar,
de weduwe van Edouard Carolus, twee onbekende brieven van Douwes
Dekker en de perikelen rondom de financiering van het Multatuli-standbeeld
in Amsterdam.
De Jacht. Een cultuurgeschiedenis van jager, dier en landschap, red. Conrad
Gietman e.a. (Adelgeschiedenis 20). 384 blz., harde band, isbn 9789087049201,
€29,–
Van oudsher wordt het recht om te jagen verbonden met vorsten en adel. Deze
bundel laat zien hoe de jacht in Nederland in de loop van eeuwen minder elitair
is geworden.
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Gert van Klinken, Nes Ammim. Protestants in the young State of Israel, 19521967 (ReLiC 5). 414 blz., slap omslag, isbn 9789087049324, €40,–
Protestants from the Netherlands, Switzerland, America and Germany intended
to join the Jewish people in their new homeland by building the village Nes
Ammim in 1952.
Ruurd Kok, Denken over herdenken. Oorlogsmonumenten in Nederland.
192 blz., slap omslag, isbn 9789087049188, €19,–
De oorlogsgeschiedenis wordt op veel plekken zichtbaar gemaakt met markeringen en nog regelmatig komen er nieuwe gedenktekens bij. Wat is de actuele
betekenis van oorlogsmonumenten, driekwart eeuw na de oorlog?
Botine Koopmans Dick Valentijn, Een lust voor het oog. 25 Haagse kerken.
372 blz., harde band, isbn 9789087049089, €39,95
Kerken bepalen als geen ander het beeld van een dorp of stad, maar net zo
belangrijk is de binnenkant. Koopmans beschrijft op aansprekende wijze de
interieurs van 25 Haagse kerken, Valentijn maakte prachtige foto’s.
Joop W. Koopmans, Het nieuws verbeeld. Oorlog en vrede in de titelprenten van de Europische Mercurius (1690-1750). 344 blz., harde band,
isbn 9789087049386, €35,–
In een unieke bijdrage aan onze kennis over het functioneren van de vroeg
moderne Europese nieuwsvoorziening, worden de 61 titelprenten van de
Europische Mercurius uitgelegd. Ze vormen de bakermat van de hedendaagse
opiniebladen en kranten.
Ulco Kooystra, De scheikunstenaar. De innovatieve wetenschap van de Groningse hoogleraar Sibrand Stratingh Ez. (1785-1841) (Studies Geschiedenis rug 13).
448 blz., harde band, isbn 9789087049584, €35,–
Het leven en werk van de geleerde Sibrand Stratingh is fascinerend. Hij was
voortdurend in de weer met elektriciteit, stoom, verlichting, knalgasbranders,
nieuwe geneesmiddelen en chemische desinfectiemiddelen.
Kronieken van het Frankische Rijk – Annales Regni Francorum, editie & vertaling
Collectief Carolus onder redactie van Chris Engeler (Middeleeuwse Studies en
Bronnen 178). 296 blz., slap omslag, isbn 9789087049027, €30,–
Aan Einhard, werkzaam aan het hof van Karel de Grote, worden de Annales
Regni Francorum toegeschreven. Deze uitgave is nu voor het eerst in een complete Nederlandse vertaling beschikbaar.
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Het landschap beschreven. Historisch-geografische opstellen voor Hans Renes,
red. Jaap Evert Abrahamse e.a. 336 blz., slap omslag, isbn 9789087048730, €29,–
Walcheren en de Wadden, buitenplaatsen en schuttershoven: cultuurlandschappen blijven fascineren. In deze uitgave geven 32 bijdragen samen een
beeld van het brede werkterrein van de historische geografie.
Titia Lange-van der Meulen, De wereld van Cornelis Troost (1696-1750).
Cryptische boodschappen van een kunstschilder. 186 blz., slap omslag,
isbn 9789087049102, €20,–
Drie werken van Troost vertonen intrigerend bijwerk dat niets met de ge
schilderde scène te maken heeft. De gebeurtenissen en levens van Troost en
zijn tijdgenoten ontrafelen de betekenis van deze geheimzinnige beelden.
Tineke van Loosbroek & Jan de Vries, Betsy Repelius. Brieven aan Marie du
Saar, 1891-1911. 492 blz., slap omslag, isbn 9789087049119, €39,–
Een intieme briefwisseling tussen Betsy Repelius en haar hartsvriendin Marie
du Saar, over het dagelijks leven van vrouwen die in Nederland rond 1900 een
zelfstandig beroep wilde uitvoeren.
René Lugtigheid, Van aardse stof tot hemels lof. De transitie van de achttiende-
eeuwse Noord-Nederlandse damesjapon van modeartikel tot kerkelijk gewaad
in de katholieke eredienst. 346 blz., slap omslag, isbn 9789087049065, €35,–
Welgestelde dames schonken hun beste japon aan de kerk. Zij hechtten een bijzondere betekenis aan deze gedragen kleding en dit sacrale hergebruik. Een
onderzoek naar achttiende-eeuwse priesterkleding in Nederlandse kerken.
Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de
middeleeuwen, red. Hildo van Engen, Han Nijdam & Kaj van Vliet. 640 blz.,
harde band, isbn 9789087048754, €39,–
Macht, bezit en ruimte – drie woorden die het onderzoek van prof. Dr. J.A. Mol
kernachtig samenvatten. Zijn afscheidsbundel bevat bijdragen van collega’s op
de terreinen waar Hans Mol zich intensief mee bezighoudt.
Erik Matser, De Hollandse Chopin. Componist en schilder Gerard von Brucken
Fock 1859-1935. 308 blz., harde band, isbn 9789087049638, €29,–
Gerard von Brucken Fock was in de eerste kwart van de twintigste eeuw een
opvallend figuur in de Nederlandse muziek- en kunstwereld. Hij was een criticus van de maatschappij en van zijn tijd, maar zat vooral zichzelf in de weg en
klampte zich vast aan zijn geloof in het Koninkrijk Gods.
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Bas de Melker, Metamorfose van stad en devotie. Ontstaan en conjunctuur van kerkelijke, religieuze en charitatieve instellingen in Amsterdam in
het licht van de stedelijke ontwikkeling, 1385-1435. 550 blz., harde band,
isbn 9789087049270, €50,–
De meest markante ontwikkeling onderging Amsterdam door een keur aan
nieuwe kerkelijke, religieuze en charitatieve gebouwen die vanaf de late veertiende eeuw verrezen. Zij kunnen onmogelijk los gezien worden van de mentaliteits- en gedragsverandering van de poorter.
Een middeleeuwse vraagbaak. De Artes-Lucidarius in het Londense handschrift
(British Library, Ms.Add.10286) (Artesliteratuur in de Nederlanden 9), ed. Ludo
Jongen & Nolanda Klunder. 150 blz., slap omslag, isbn 9789087048983, €19,–
In de Middelnederlandse Artes-Lucidarius stelt een leerling 150 vragen aan zijn
leraar. Deze vraagbaak geeft de lezer een brede en prachtige blik op de middeleeuwse denkwereld.
Natura artis Magistra. Verhalen over cultuur, landschap en natuur, Lenneke
Berkhout e.a. 188 blz., slap omslag, isbn 9789087049751, €20,–
Zie pagina 31 in deze catalogus.
Nederlandse ridders en edelvrouwen – Getuigen van het Lege Graf. De Ridderlijke Orde van het Heilige Graf van Jeruzalem in Nederland, red. Vincent van
der Burg e.a. 440 blz., harde band, isbn 9789087049263, €30,–
Deze Orde is een pauselijke orde. De oorsprong gaat terug tot de Eerste Kruistocht van 1099. Nog steeds richt de Orde zich in het bijzonder op de ondersteuning van de christenen in het Heilig Land.
Constant van Nispen, Eduard Cuypers. Architect met een eigen koers.
352 blz., harde band, isbn 9789087048815, €29,–
De architect en ontwerper Eduard Cuypers is nu vooral bekend als ‘vader van
de Amsterdamse school’, maar was in zijn tijd een protagonist van de kosmopolitisch georiënteerde eclectische stroming in de bouwkunst.
Johan Oosterman, Het Berghse kroniekenhandschrift. Begin van de Gelderse
geschiedschrijving. 104 blz., harde band, isbn 9789087049560, €15,–
Wie gaf opdracht tot het samenstellen van het Berghse Kroniekenhandschrift?
Hoe moeten we de 28 pentekeningen, die het manuscript sieren, zien in de Nederrijnse beeldtraditie? Wie waren de eigenaren, voor het recent (weer) in bezit kwam van Huis Bergh?
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Op reis in Nederlands-Indië, red. Rick Honings e.a. (Indische Letteren 36
(2021) 4). 112 blz., slap omslag, isbn 9789087049782, €12,50
Zie pagina 35 in deze catalogus.
Op weg naar de hemelse Bruidegom. Twaalf heiligenlevens uit een Amersfoorts
kloosterhandschrift (Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 19408-9), ed. Hildo
van Es & Ludo Jongen (Middelnederlandse Tekstedities 16). 315 blz., slap omslag, isbn 9789087048976, €29,–
Vele 15e-eeuwse handschriften en drukken bevatten heiligenlevens in middeleeuws Nederlands. Voor deze publicatie zijn er twaalf uitgekozen, omdat vrouwen er een hoofdrol in spelen, uitgegeven met hertaling en commentaar.
Overijsselaars buiten de landsgrenzen, red. F.W. Schmidt e.a. (Overijsselse
Historische Bijdragen 136). 178 blz., slap omslag, isbn 9789087049294, €19,–
Zie pagina 33 in deze catalogus.
Els De Paermentier, Schrift in dienst van de macht. De grafelijke kanselarij
in Vlaanderen en Henegouwen (1191-1244) (Schrift en Schriftdragers 7).
344 blz., harde band, isbn 9789087049416, €39,–
Els De Paermentier werpt een nieuw licht op de operationele werking van de
grafelijke kanselarij in Vlaanderen en Henegouwen tijdens de periode 11911244, toen beide graafschappen in een personele unie verbonden waren.
Valentijn Paquay, De Sint Nicolai Broederschap in Arnhem. Gasthuis, preuven
en passende hulp sinds 1351. 512 blz., harde band, isbn 9789087049034, €29,–
Tijdens de pestuitbraak verenigde een aantal inwoners van Arnhem zich in 1351
onder de naam Sint Nicolai Broederschap, met als doel hun minderbedeelde
stadsgenoten te helpen. Ook heden ten dage verleent het broederschap elk
jaar hulp aan vele honderden particulieren en instellingen in Arnhem.
Tom Phijffer, Vuur, Vuur! Over het leven van Oost-Indisch ambtenaar Edouard
Carolus (1807-1855). 160 blz., slap omslag, isbn 9789087049362, €19,–
Voor het leven van Edouard Carolus – de voorganger van Eduard Douwes Dekker – heeft niemand ooit belangstelling gehad. Zo werd zijn vergiftiging een
mythe en werd zijn leven aan het blikveld van de onderzoeker onttrokken. Tot nu.
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Dirk Roodzant, De Armeense gruwelen. Nederland en de vervolgingen
van Armeniërs in het Ottomaanse Rijk, 1889-1923. 480 blz., harde band,
isbn 9789087049058, €39,–
Honderd jaar na dato is de Armeense genocide nog steeds onderwerp van
maatschappelijk en politiek debat. Er is echter weinig bekend over de reactie
van het christelijke en neutrale Nederland ruim een eeuw geleden.
Slot Haamstede. Tussen zand en zout. Geschiedenis, bouwgeschiedenis
en archeologie van een kasteel op Schouwen, Michiel Purmer, Ernst Dekkers, Liesbeth van Nispen & Ben Olde Meierink. 224 blz., slap omslag,
isbn 9789074205092, €21,95
Slot Haamstede op Schouwen is een van de weinige kastelen in Zeeland die
nog fier overeind staan.
Marc Smeets, Een Parijse Hollander. Joris-Karl Huysmans (1848-1907). 226 blz.,
slap omslag, isbn 9789087049256, €20,–
Met het hoofd in Frankrijk, met het hart in Nederland en met de pen in spagaat
schiep Huysmans een uitzonderlijk oeuvre, doorspekt met verwijzingen naar –
en reflecties op – de Nederlandse cultuur, volksaard, schilderkunst en religie.
John Smit, Tussen leger en maatschappij. Militaire muziek in Nederland
1819-1923. 480 blz., slap omslag, isbn 9789087049430, €32,– / harde band,
isbn 9789087049157, €39,–
De Nederlandse militaire muziek was gedurende de 19e eeuw innovatief en invloedrijk, maar vanwege zijn militaire status kon de muzikant moeilijk emanciperen. Deze studie is de eerste gedetailleerde inkijk in de wereld van de Nederlandse militaire muziek in de 19e eeuw.
Spitten in de economische, sociale en regionale geschiedenis. Essays opge
dragen aan prof. dr. Maarten Duijvendak bij zijn emiritaat, red. Elles Bulder e.a.
276 blz., slap omslag, isbn 9789087049737, €25,–
Zie pagina 32 in deze catalogus.
Studies in Textiel 11. Revival van textiel, red. Marijke de Bruijne e.a. 112 blz.,
slap omslag, isbn 9789083092713, €20,–
De noodzaak van duurzaam produceren en hergebruik wordt steeds duidelijker,
ook in de wereld van textiel. Onderzoek binnen museumcollecties laat zien dat
duurzaamheid en hergebruik bij textiel van alle tijden is: de meeste stukken blijken eindeloos vermaakt en gerepareerd.

45

v er sch e ne n i n 2 02 1

Milja van Tielhof, Consensus en conflict. Waterbeheer in de Nederlanden
1200-1800 (Waterstaat, Cultuur en Geschiedenis 5). 296 blz., harde band,
isbn 9789087048907, €39,–
Waterbeheersing speelt sinds de Middeleeuwen een grote rol in de Nederlandse geschiedenis, maar ging niet altijd gepaard met een goede samenwerking.
Milja van Tielhof plaatst het waterbeheer in zijn historische context.
Peter Tomson, Cornelis van Foreest. Beginselvast bestuurder in een tijdperk van
revoluties (1756-1825). 320 blz., slap omslag, isbn 9789087049171, €25,–
Het leven van Cornelis van Foreest omspant een tijdperk van heftige politieke
veranderingen in Europa en Amerika. Weinig bekend is de markante wijze waarop hij van 1795 tot 1806 als volksvertegenwoordiger bijdroeg aan de opbouw
van de Bataafse Republiek – en daarmee van het moderne Nederland.
David Veltman, Sterven in het bed waarin ik geboren ben. Een biografie van
Felix de Boeck (1898-1995). 400 blz., slap omslag, isbn 9789087049164, €29,–
De Boeck maakte als volwassene twee wereldoorlogen mee. Hij ontving een
groot aantal schilders, dichters en politici op zijn boerderij en maakte portretten van Gandhi, Roosevelt en Hitler. Zijn ontwikkeling van figuratieve naar abstracte kunst is verweven met de politieke ontwikkelingen in Vlaanderen.
Henk Vermande, De chemist. De geschiedenis van een verdwenen beroepsgroep, 1600-1820. 664 blz., slap omslag, isbn 9789087049683, €49,–
‘Chemist’ is een verouderd Nederlands woord voor ‘chemicus’ of ‘scheikundige’.
De chemist positioneerde zich op de farmaceutische markt als zelfstandige leverancier van ‘chimicalia’ en medicijnen, naast de apotheker en de drogist.
Virtus 27, red. Hanneke Ronnes e.a. (Jaarboek voor Adelgeschiedenis 27
(2020)). 176 blz., slap omslag, isbn 9789087049249, €25,–
Deze editie bevat artikelen als Valbijl of Vangnet? Natuurmonumenten, de adel
en de verwerving van landgoederen en buitenplaatsen, 1905-1980, ‘Defending
the castle like a man’: on belligerent medieval ladies en Class, gender and national identity. Music-making in eighteenth-century Dutch noble homes.
Eduard Visser, Douwe Gorter (1811-1876). Strijdbaar Dopers Dominee in Balk.
105 blz., slap omslag, isbn 9789087049126, €17,–
Douwe Gorter was doopsgezind dominee in Stavoren en Warns en daarna Balk
in het Friese land. Hij was de eerste van drie generaties Gorters die streed voor
zijn doperse geloof.
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Anne-Ruth Wertheim & Rudi Künzel, Drie joodse herkomsten. Heijermans’ Ghetto
in 1906 opgevoerd in Odessa. 222 blz., harde band, isbn 9789087048921, €20,–
De stad Odessa bood in 1905 de ellendige aanblik van een pogrom waarbij
honderden joden vermoord werden. Desondanks aanschouwde de Amsterdamse jood Jonas Wertheim daar nog geen jaar later een Russische vertaling van
het toneelstuk Ghetto van Herman Heijermans. Hoe kon dat stuk?
Martine van der Wielen-de Goede, Gerrit van der Wielen (1767-1858). Stadsarchitect in Leeuwarden (bonas). 264 blz., slap omslag, isbn 9789087049041, €29,–
Gerrit van der Wielen trok in 1787 naar de stad Leeuwarden om zich te ontwikkelen van metselaarsknecht tot allround timmerbaas. Als stadsarchitect leverde
hij tussen 1813 en 1843 een belangrijke bijdrage aan de gedaantewisseling van
vesting tot open stad.
Johan Winkelman, De fragmenten van de 14e-eeuwse ridderroman Florigout.
128 blz., slap omslag, isbn 9789087049348, €20,–
In Florigout wordt beschreven hoe een Engelse vorstenfamilie, die in de Oriënt
verstrooid raakt, zich weet te handhaven in een vijandige Oosterse omgeving.
Ivo Zandhuis, Dwarsliggers. Stakers bij de Centrale Werkplaats in Haarlem in
1903 (Haerlem Reeks 21). 112 blz., slap omslag, isbn 9789087049218, €15,–
Op de ochtend van 6 april 1906 hadden de vakbonden het personeel van de
IJzeren Spoorwegmaatschappij in Haarlem opgeroepen om ‘gansch het raderwerk’ stil te leggen en in opstand te komen. Wat speelde zich daar af?
Henk de Zeeuw, Boeren tussen riet, turf en adel. Duizend jaar Land van Vollenhove. 357 blz., harde band, isbn 9789087049720, €35,–
De Zeeuw verteld de geschiedenis van het Land van Vollenhove vanaf de tiende eeuw tot nu vanuit het perspectief van de boerenbevolking. Alles komt aan
bod: de vroege ontginningen, de verveningen, de strijd met het water en de
wijze waarop landbouw bedreven werd in de verschillende perioden.
Zuid-Utrechtse archieven boven water. Liber amicorum voor Ria van der Eerden-
Vonk, red. Casper A. van Burik, Herman Postema & Raymond Uppelschoten.
428 blz., harde band, isbn 9789087049447, €29,–
Voor deze bundel schreven 24 auteurs originele en gevarieerde artikelen over
de geschiedenis van Zuid-Utrecht. Daarbij komen tal van Utrechtse gebeurtenissen, anekdotes en personages voorbij. Rijk en arm, ambachtsman en adel,
Middeleeuwen en twintigste eeuw.
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