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Bindwijze harde band, groot formaat
Omvang 240 blz.
Verschenen juni 2022
Prijs €30,–  

De H.  Antonius 
 Abtkerk in 
 Scheveningen
Een historische en kunst
beschouwelijke toelichting op 
de voorgeschiedenis, de bouw 
en bovenal het interieur van dit 
unieke monument

bart maltha

Deze kerk is een uniek 20e-eeuws 
 monument. Het exterieur is sober,  
het interieur vormt een verrassend 
 gesamtkunstwerk. Het samenspel van 
kleur, licht en symboliek blijft boeien.
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Aan de lezer!

Voor u ligt onze nieuwe catalogus. Die ziet er anders uit dan u van ons gewend bent ge
raakt. We stappen af van de halfjaarlijkse aanbiedingscatalogus, gericht op wat er het 
 komende halfjaar gaat verschijnen. In plaats daarvan treft u in deze catalogus een ver za  
 me ling boeken die deels recent is verschenen, deels de komende maanden moet  verschijnen. 
De oudere, eerder verschenen boeken die inhoudelijk verwant zijn aan de nieuwe boeken, 
krijgen meer aandacht. 

In plaats van halfjaarlijks, willen we deze nieuwe catalogi elk kwartaal gaan uit brengen. 
Daarmee zitten we dichter op het verschijnen van de beschreven boeken. Zo is het risico 
kleiner dat boeken later zullen verschijnen dan aangekondigd. De  recent verschenen boe
ken zijn ook werkelijk vers van de pers. We noemen niet alle recent verschenen boeken 
maar laten ons puur subjectief leiden door het succes en belang van de titels.

Andere reacties dan bestellingen zijn zeer welkom. We horen graag hoe u over ons, over onze 
communicatie met u en over onze boeken denkt. Specifieke vragen over boeken of auteurs 
brengen wij over aan de auteurs, met het verzoek om zo mogelijk uw vragen te beantwoor
den. 

Met vriendelijke groet, 
Thys VerLoren van Themaat, uitgever
Augustus 2022

Bezoekadres Torenlaankerk, Torenlaan 25, 1211 ja Hilversum
www.verloren.nl t 035 6859856 e info@verloren.nl
Handelsregister Kamer van Koophandel Hilversum 32039230,
btw nr. nl 8054 597 16 bo1
Bankrekeningen nl44ingb 0004489940, bic ingbnl2a,
nl59rabo 0398247528, bic rabonl2u
Afbeelding omslag Regionaal Historisch Centrum Limburg, 
archief van het kapittel van St. Servaas, inv.nr. 912.

If you do not have the possibility to make an electronic bank transfer, you can pay into our PayPal account verloren@verloren.nl. 
You can also use your credit card for PayPal payments. We do not accept bank cheques.

http://www.verloren.nl
mailto:info%40verloren.nl%20?subject=Vanuit%20de%20Catalogus
https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/49752
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Op zoek naar een biografisch portret in het verleden 
 Handleiding voor historisch biografisch onderzoek
kees van der wiel

De meeste bezoekers en onderzoekers in de archieven zijn genealogen. Zij zoe-
ken naar informatie over hun voorouders (of die van anderen). Hoe kunnen zij 
daarbij te werk gaan? Met deze handleiding als inleiding kan men van start. En 
met de nieuwe Schriftspiegel leert men de archiefstukken te lezen.

ISBN 9789065507808 Bindwijze paperback Omvang 123 blz. Prijs €19,–

Kennis in beeld
Denken en doen in de middeleeuwen
redactie andrea van leerdam e.a.

Tekst en beeld kunnen elkaar versterken. Dat ziet men tegenwoordig in het 
 onderwijs, in de middeleeuwen was men zich daarvan al terdege bewust. De 
korte bijdragen in deze bundel tonen een prachtige middeleeuwse afbeelding, 
een bijbehorende Middelnederlandse tekst, uitleg en ondersteunende afbeel-
dingen.

ISBN 9789087044176 Bindwijze paperback Omvang 196 blz. Prijs €25,–

Het Haagse handschrift van heraut Beyeren
Hs. Den Haag,  Koninklijke Bibliotheek, 131 G 37
editie jeanne verbij-schillings

In dit prachtige handschrift uit de vroege 15e eeuw is de verluchting niet louter 
versiering, maar zij maakt wezenlijk deel uit van de structuur van de tekst. Na 
de inleiding en de editie van de tekst is daarom een volledige facsimile van het 
handschrift in kleur opgenomen in het boek.

ISBN 9789065500342 Bindwijze harde band Omvang 273 blz. Prijs €39,–
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Bindwijze harde band, groot formaat
Omvang 296 blz.
Verschenen juni 2022
Prijs €35,–  

Handschriften verschillen sterk. Per 
persoon, per periode, per streek zien 
handschriften er anders uit. Om de oude 
teksten te leren lezen, heeft de onder-
zoeker veel schriftvoorbeelden met tran-
scriptie nodig, om te kunnen begrijpen 
wat er staat. Deze atlas biedt een goede 
inleiding op de schriftgeschiedenis en 
134 teksten als afbeelding en in tran-
scriptie. Op groot formaat, in kleur en in 
een stevige harde band is het ideaal als 
kijk-, lees- en leerboek.

Schriftspiegel
OudNederlandse handschriften 
van de 13e tot in de 18e eeuw

peter horsman  
& peter sigmond
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https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/25452
https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/29091
https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/36220
https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/42805
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Mijn wapenfeiten
augustus (vertaling vincent hunink)

Kort voor zijn dood stelde de Romeinse keizer Augustus (63 v.Chr.-14 n.Chr.) 
een tekst op over zijn politieke en militaire prestaties: Res Gestae Divi  Augusti. 
Natuurlijk geeft hij daarvan een heel positief beeld. Deze Res Gestae gelden 
 daarom als voorbeeld van antieke propaganda. 

ISBN 9789087048235 Bindwijze paperback Omvang 48 blz. Prijs €7,50

De opstand der ‘Batavieren’
hans teitler

In dit eerste deel in de reeks Verloren Verleden wordt het programma van de 
reeks duidelijk neergezet. Wat was de historische gebeurtenis? Hoe is die in ons 
collectieve geheugen terechtgekomen? Welke rol heeft het gebeuren gespeeld 
in het beeld van ons verleden? Wat is er waar, wat is fabel? De Batavieren waren 
natuurlijk wel een zeer dankbaar onderwerp voor dit programma, feit en fictie 
lopen door elkaar en de Batavusfietsen rijden nog steeds door het land.

ISBN 9789065504418 Bindwijze paperback Omvang 86 blz. Prijs €10,–

De Romeinse Limes in Nederland
Lampas. Tijdschrift voor classici 53 (2020) 2
redactie stephan mols & rien polak

In de Romeinse tijd maakte de zuidelijke helft van Nederland deel uit van het 
Romeinse Rijk en vormde het samen met een deel van Duitsland de provincie 
Germania inferior, Neder-Germanië. Recent erkende UNESCO dit stuk grens-
gebied als werelderfgoed.

ISBN 9789087048563 Bindwijze paperback Omvang 184 blz. Prijs €15,–
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nISBN 9789087049591
Bindwijze harde band
Omvang 136 blz.
Verschenen april 2022
Prijs €19,–  

Leiden noemt zich Lugdunum Bata-
vorum, Utrecht is Traiectum. Waarom? 
Op  basis van de traditionele interpre-
tatie van de  Peutingerkaart. Rozemeyer 
toont aan dat die inte rpretatie niet klopt 
en plaatst  Lugdunum in Gent, Traiec-
tum in Antwerpen. Tijd voor een her-
bezinning op de naamgeving van heel 
wat Nederlandse  steden!

Op zoek naar 
 Romeinse wegen in 
Nederland en België
joep rozemeyer
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https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/39578
https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/39327
https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/30460
https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/42785
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Bedreigd door Napoleon
De Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht 1753-1838
renger e. de bruin

Rond 1800 kwam er bijna een einde aan de Orde in Nederland. Napoleon hief de 
orde in 1811 op en confisqueerde haar bezittingen. Ruim vier jaar later maakte 
koning Willem I het besluit ongedaan en gaf een groot deel van het bezit terug. 
Hoe lukte het de Balije van Utrecht aan de ondergang te ontsnappen?

ISBN 9789087042813 Bindwijze harde band Omvang 647 blz. Prijs van €49,– voor €29,–

Ridders, Priesters en Predikanten in Schelluinen
De geschiedenis van een Commanderij van de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van 
Utrecht
huib j. zuidervaart

De commanderij van Schelluinen is de vroegste vestiging van de nog steeds 
bestaande Nederlandse tak van de ‘Ridderlijke Duitsche Orde’: de ‘Balije van 
Utrecht’. De geschiedenis van deze commanderij is goed te volgen in het uit-
gebreide middeleeuwse archief van de Orde.

ISBN 9789087043896 Bindwijze harde band Omvang 204 blz. Prijs €25,–

Goederenverwerving en goederenbeheer van de abdij 
 Mariënweerd (1129-1592)
b.j.p. van bavel

De Norbertijner abdij Mariënweerd uit 1129 behoorde tot de  voornaamste 
geeste lijke instellingen van de Noordelijke Nederlanden. Ze had een uitge-
breid goederenbezit, dat duizenden morgens landbouwgrond besloeg. De 
Norber tijnen waren niet bezig met ontginnen, zoals altijd wordt gezegd, 
maar  verwierven cultuurlandgronden.

ISBN 9789065502513 Bindwijze paperback Omvang 629 blz. Prijs €69,–
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nISBN 9789464550184
Bindwijze harde band
Omvang ca. 448 blz.
Verschijnt oktober 2022
Prijs €40,–  

De Duitse Orde ontstond tijdens de 
kruistochten. Na 1291 vochten de rid-
ders ook in Pruisen en het Balticum, 
waar een heuse ord estaat werd gesticht. 
In de herkomst gebieden van de Orde 
ontstonden vestigingen zoals het Duitse 
Huis in Utrecht, waar ridders en pries-
ters een religieus leven leidden. Uit hun 
goederenbezit bekostigden ze hun  leven 
en activiteiten. Hoe kwam dat bezit tot 
stand?

Goederenverwerving 
van het Duitse Huis 
te Utrecht 12181536
jerem van duijl
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https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/26472
https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/35144
https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/36000
https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/55195
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Met recht en rekenschap
De ambtenaren bij het Hof van Holland en de Haagse Rekenkamer in de Habsburgse 
Tijd (1483-1558)
serge ter braake

Aan het einde van de Middeleeuwen werkten de hoogste vertegenwoordigers 
van de vorst in Holland en Zeeland bij het Hof van Holland en de Haagse Re-
kenkamer in Den Haag. Zij hielden zich bezig met rechtspraak, bestuur en fi-
nanciële zaken. Als bemiddelaars tussen de vorst en zijn onderdanen hadden 
deze ambtenaren vaak geen eenvoudige taak. 

ISBN 9789087040109 Bindwijze paperback Omvang 464 blz. Prijs €39,–

De hertog en zijn Staten
De eenwording van de Bourgondische Nederlanden, ca. 1380-1480

robert stein
In de 15e eeuw brachten de hertogen van Bourgondië vele vorstendommen in 
de Nederlanden onder hun gezag. Daarmee legden zij de basis voor de moder-
ne staten Nederland, België en Luxemburg. Het succes van de Bourgondische 
 dynastie wordt gespiegeld met het failliet van de oude vorstenhuizen en de 
teloor gang van het feodale bestuur. 

ISBN 9789087043889 Bindwijze harde band Omvang 318 blz. Prijs €35,–

Stedelijke macht tussen overvloed en stagnatie
Stadsfinanciën, sociaal-politieke structuren en economie in het hertogdom Gelre, 
ca. 1350-1550
rudolf a.a. bosch

Aan het begin van de 15e eeuw raakte Gelre op zijn retour. De vorsten en de 
 steden hadden de financiën niet meer op orde. Hoe waren de onderlinge 
 verhoudingen? Welke sociaal-politieke ontwikkelingen speelden mee? Hoe 
 verhielden de stadsbesturen, de burgerij en de vorsten zich?

ISBN 9789087047726 Bindwijze paperback Omvang 582 blz. Prijs €49,–
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nISBN 9789464550177
Bindwijze paperback
Omvang ca. 416 blz.
Verschijnt september 2022
Prijs €40,–  

De inkomstenbronnen van de middel-
eeuwse vorsten waren veelal niet toe-
reikend voor hun behoeften. Daarom 
gaven ze vaak hun domeinen in onder-
pand voor leningen en stonden ze ook 
de inkomsten uit de domeinen af als 
vergoeding voor de leningen. Daarmee 
namen hun structurele inkomsten af en 
kwamen ze aan de grond te zitten.

Vorst aan de grond? 
De financiële rol van het 
 vorstelijk domein in de laat
middeleeuwse Nederlanden 
(13561473)

jaap ligthart
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https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/38963
https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/33024
https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/35990
https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/55209
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De dam bij Hoppenesse
Gevolgen voor de afwatering van het gebied tussen Oude Rijn en Hollandsche IJssel, 
1250-1600
guus j. borger, frits h. horsten & johan f. roest

In 1285 werd besloten tot de aanleg van de dam bij Hoppenesse. Hierdoor had 
het water van de Lek geen toegang meer tot de bovenloop van de Hollandsche 
IJssel en werd de waterstand op die bovenloop verlaagd. Dit boek beschrijft de 
gevolgen. 

ISBN 9789087046026 Bindwijze paperback Omvang 196 blz. Prijs €25,–

De Wijkse toren
Geschiedenis van de toren van de Grote Kerk in Wijk bij Duurstede (1486-2008)
redactie p.c. van der eerden & m.a. van der eerden-vonk

De laatgotische toren van de Grote Kerk in Wijk bij Duurstede domineert al 
eeuwenlang het silhouet van het kleine stadje aan de Rijn en Lek. Het bouw-
werk wordt volledig beschrijven en geanalyseerd. Aan de orde komen de 
 historische en kunsthistorische context, de bouw- en restauratiegeschiedenis, 
het beeldhouwwerk, de klokken en het uurwerk. 

ISBN 9789087040550 Bindwijze harde band Omvang 190 blz. Prijs €19,–

De Lekdijk van Amerongen naar Vreeswijk
Negen eeuwen  bescherming van Utrecht en Holland
ad van bemmel

De Lekdijk van Amerongen naar Vreeswijk is een van de belangrijkste rivier-
dijken van ons land. Deze zogeheten Lekdijk Bovendams (33 kilometer) be-
schermt al ruim negenhonderd jaar Utrecht en Holland. De verhoefslaging 
hield in dat honderden dijkplichtigen de dijk zelf onderhielden. De laatste 
 resten hiervan zijn pas enkele decennia geleden verdwenen. 

ISBN 9789087041175 Bindwijze harde band Omvang 300 blz. Prijs €29,–

ISBN 9789464550191
Bindwijze harde band
Omvang 256 blz.
Verschijnt september 2022
Prijs €25,–  

In 1122 werd besloten de (Kromme) 
Rijn bij Wijk bij Duurstede af te dam-
men. Met de aanleg van de dam werd 
de Lekdijk van Amerongen naar Vrees-
wijk geheel  gesloten. Het land in de 
lage broeklanden achter de dijk kon nu 
worden ontgonnen voor de landbouw. 
Zonder dam, zonder dijk en zonder ont-
ginning zou het Kromme Rijngebied er 
tegenwoordig heel anders uitzien. 

De dam bij Wijk  
en het Kromme 
 Rijngebied in de 
middeleeuwen
a.a.b. van bemmel, k.m. cohen, 
j. van doesburg, t. hermans, 
j.h. huiting, j. renes  
& k. van vliet
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https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/33829
https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/37629
https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/33375
https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/54422
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Coornhert en de vragen van zijn tijd
redactie jaap gruppelaar & jürgen pieters

Calvijn was geen fan van Coornhert en duidde hem aan als ‘un certain holan-
dois’. Coornhert raakte aan de vele ‘tere plekken’ van zijn tijd. Hij stond niet 
 alleen in zijn strijd voor verdraagzaamheid. Hij maakte deel uit van tradities 
met soms diepe wortels in de Nederlanden en in andere landen van Europa. 

ISBN 9789087044510 Bindwijze paperback Omvang 178 blz. Prijs €20,–

Gelovigen, dominees en geleerden
Opstellen over Friese en Nederlandse geschiedenis in de vroegmoderne tijd
wiebe bergsma

Geloof werd in de 16e eeuw meer dan ooit een individuele keuze. Sommigen ble-
ven de moederkerk trouw, anderen volgden liever Luther, Calvijn of  Menno 
 Simons en weer anderen voelden zich aangetrokken tot een van de radicale 
 sekten waarvan het land zo vol van was ‘als de zomer van muggen’. Deze reli-
gieuze pluriformiteit zou nooit meer verdwijnen en dwong tijdgenoten te leren 
leven met verschillen. 

ISBN 9789087047962 Bindwijze paperback Omvang 331 blz. Prijs €39,–

Zedekunst, dat is wellevenskunste (1586)
d.v. coornhert (vertaling etc. jaap gruppelaar)

Coornhert voltooide tijdens zijn ballingschap in Emden de Zedekunst. Het lieve 
vaderland is in oorlog, maar verre van eensgezind, vooral de godsdienst kwestie 
is een splijtzwam. Coornhert wil met een ‘redelijke’ ethiek uitkomst bieden, 
scherpe polemiek vermijden en zijn oneigentijdse ideaal van verdraagzaamheid 
en godsdienstvrijheid verdedigen.

ISBN 9789087045340 Bindwijze paperback Omvang 400 blz. Prijs €39,–

ISBN 9789464550245
Bindwijze paperback
Omvang ca. 144 blz.
Verschijnt oktober 2022
Prijs €19,–  

Iedereen heeft de plicht zichzelf te ont-
wikkelen tot onafhankelijk denkend en 
handelend mens. Ook de ‘gewone man’ 
moet de middelen krijgen om zich-
zelf te ontwikkelen en zo zelf onder-
scheid te kunnen maken tussen goed en 
kwaad, waarheid en  leugen, echtheid en 
schijn. Deze kernpunten in het denken 
van Coornhert bewogen hem zich aan 
te sluiten bij de Opstand. Ruben Buys 
beschrijft toegankelijk wat Coornhert 
 bewoog en wat hij bereikte.

Voor mens, volk en 
vaderland
Leven en werk van  
Dirck Volckertsz Coornhert 
(15221590). Een biografie

ruben buys
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https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/37104
https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/36453
https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/39143
https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/55226
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De kardinale deugden in de Lage Landen, 1200-1500
krijn pansters

De vier kardinale deugden – verstandigheid, rechtvaardigheid, gematigdheid 
en dapperheid – staan in de westerse intellectuele traditie te boek als gezag-
hebbend en invloedrijk. Ze worden gezien als een constante en cruciale factor 
in de ontwikkelingsgeschiedenis van het westerse morele bewustzijn. 

ISBN 9789087040017 Bindwijze harde band Omvang 277 blz. Prijs €29,–

Dirck Volckertsz Coornhert (1522-1590):  
een wondere  ijveraar
Achteraf beschouwd
gerrit voogt

Coornhert was reeds tijdens zijn leven een veelbesproken man. Zo noemde 
de hervormer Calvijn hem ‘de botte Hollander’. Behalve theoloog was hij ook 
toneel schrijver, dichter, ethicus en taalvernieuwer. Deze studie laat zien hoe 
Coornhert, een vat vol tegenstrijdigheden, de gemoederen tot op de dag van 
vandaag heeft beziggehouden.  

ISBN 9789087048082 Bindwijze paperback Omvang 120 blz. Prijs €15,–

Stichtelijke lust
De toneelspelen van D.V. Coornhert (1522-1590) als middelen tot het geven van morele 
instructie
anneke c.g. fleurkens

Het toneel bood Coornhert, vanwege het samengaan van woord en beeld, 
 uiterst effectieve mogelijkheden. Hij combineerde het traditionele en ver-
trouwde verbeeldingsmiddel van de allegorie bij voorkeur met nieuwe, 
 humanistische, argumentatietechnieken gericht op het overtuigen van 
 andersdenkenden.  Toneel bood op deze manier ‘stichtelijke lust’. 

ISBN 9789065503978 Bindwijze paperback Omvang 422 blz. Prijs €39,–
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nISBN 9789464550160
Bindwijze paperback
Omvang 173 blz.
Verschenen juni 2022
Prijs €22,–  

De artikelen van Verwey hebben een ge-
meenschappelijk richtpunt: de ophel-
dering van de inhoudelijke, conceptuele 
binding van Coornhert aan het (katho-
lieke) geloof van zijn voorvaderen, waar-
in hij was grootgebracht. De sporen van 
die binding zijn  bewaard gebleven in 
het begrips-systeem van het religieuze 
non-conformisme van Coornherts vol-
wassenheid. 

Tolerantie & 
 Coornhert
Filosofischhistorische 
 verkenningen

gerlof verwey
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https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/27214
https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/32940
https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/39209
https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/54643
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Kapitein Julián
De Spaanse held van de Nederlandse Opstand
raymond fagel

De huursoldaat Julián Romero streed met Willem van Oranje tegen de  Fransen. 
Enkele jaren later was hij als hoogste Spaanse officier verantwoordelijk voor 
de slachtpartijen in Naarden en Haarlem. Hij gold als de aartsvijand van de 
Neder landers maar hij zag zichzelf als bemiddelaar bij uitstek. Zijn biografie 
biedt een beeld van de Nederlands Opstand vanuit het vijandelijke kamp.

ISBN 9789087042134 Bindwijze paperback Omvang 96 blz. Prijs €15,–

Jan IV van Bergen 1528-1567
Leven en nalatenschap van een (on)fortuinlijk markies
eindredactie bart van eekelen & joey spijkers

Markies Jan IV van Bergen op Zoom was een veelgeprezen staatsman,  
Vlies ridder, legerleider, toernooivechter en een van de rijkste edelen in de  
Ne der  landen. Samen met tijdgenoten als Willem van Oranje pleitte hij voor 
reli gieuze tolerantie en bredere inspraak in het landsbestuur. In 1567 stierf hij 
 terwijl hij op missie was bij de koning in Madrid. 

ISBN 9789087048624 Bindwijze paperback Omvang 528 blz. Prijs €39,–

De opmaat tot de Opstand
Zeeland en het centraal gezag (1566-1572)
c. rooze-stouthamer

Na het mislukken van de geuzenaanval op Walcheren in 1567 volgden  harde 
 repressie en troepenlegering in de steden. In 1572 kwam Vlissingen in op-
stand. Weldra werd een groot deel van Walcheren onder het gezag van Oranje 
gebracht. Daarna barstte ook de strijd om de overige eilanden los. Rooze kijkt 
vooral naar de steden, die een keuze moesten maken. 

ISBN 9789087040918 Bindwijze harde band Omvang 272 blz. Prijs €29,–
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nISBN 9789464550092
Bindwijze paperback
Omvang 400 blz.
Verschijnt augustus 2022
Prijs €35,–  

Philibert vervulde tijdens het begin van 
de Opstand belangrijke bestuursfunc-
ties in Zeeland en Bergen op Zoom. Hij 
bleef het katholicisme en de Spaanse 
troon trouw. De handelingen van Phili-
bert bleken essentieel voor het verloop 
van de beginjaren van de Opstand. Deze 
biografie biedt een fascinerend inzicht 
in een zijde van de Opstand die structu-
reel onderbelicht bleef.

Philibert van Seroos
kerke (15371579)
Een Zeeuw in dienst van de 
Spaanse koning

adriaan van riemsdijk
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https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/33647
https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/34618
https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/39632
https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/49930
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Driehonderd brieven over muziek van, aan en rond 
 Constantijn Huygens
rudolf rasch

Voor onze kennis van de 17e-eeuwse Nederlandse cultuur zijn de brieven van 
en aan Constantijn Huygens (1596-1687) van immens belang. Huygens was een 
 enthousiaste amateur-musicus en correspondeerde regelmatig over muzi kale 
activiteiten, de verwerving van muziekstukken en instrumenten, contacten 
met musici en muziek in het algemeen. 

ISBN 9789065509673 Bindwijze 2 harde banden Omvang 1296 blz. Prijs €95,–

Muziek in Holland
Holland, Historisch Tijdschrift 40 (2008) 3
redactie carin gaemers e.a.

Muziek raakt aan allerlei aspecten van het culturele en sociale leven. Dit 
jubileum nummer (met CD) bevat artikelen over de relatie tussen de geschie-
denis van muziek en uiteenlopende onderzoeksthema’s als film, theater, 
 vormgeving, boekversiering, maatschappelijke veranderingen en politiek, van 
middeleeuwse muziekhandschriften tot Hauser Orkater.

ISBN 9789070403584 Bindwijze harde band Omvang 144 blz. Prijs €12,50

Harmonisch Labyrint
De muziek van de kosmos in de westerse wereld
redactie jacomien prins & mariken teeuwen

In de banen van de planeten en de muziek die zij voortbrengen, zou de uni-
versele harmonie van de kosmos op de meest perfecte wijze tot uitdrukking 
 komen. De leer van de harmonie der sferen, die al in de 6e eeuw voor Christus 
door Pythagoras werd geformuleerd, fungeerde tot ver in de 17e eeuw als een 
 inspirerende factor in het denken over de kosmos en muziek. 

ISBN 9789065509741 Bindwijze paperback Omvang 181 blz. Prijs €19,–
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nISBN 9789464550061
Bindwijze harde band
Omvang 337 blz.
Verschijnt september 2022
Prijs €35,–  

Tollius worked in Amersfoort, Rieti, 
Assisi, Rome, Padua and Copenhagen. 
In his motets Tollius uses techniques 
of word painting that go significant-
ly further than those used by his con-
temporaries in sacred music. He is 
unconventional in his com positions. 
His oeuvre may be small, but its 
 diversity and quality makes it notable.

Traces of Tollius
The Life and Work of the 
Amersfoort Musician Joannes 
Tollius (ca. 1550ca. 1620)

simon groot
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https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/31892
https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/31847
https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/32379
https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/49943
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De ware Jaco
Jacob Frederik Muller, alias Jaco (1690-1718), zijn criminele wereld, zijn berechting en 
zijn leven na de dood
frans thuijs

Jaco staat in de Amsterdamse geschiedenis bekend als de grootste schurk aller 
tijden. Op basis van een nauwkeurig onderzoek van alle beschikbare bronnen 
presenteert Frans Thuijs ons de ware Jaco. Hij laat zien hoe Jaco en zijn korn-
uiten probeerden te overleven in de harde 18e-eeuwse samenleving en uiteinde-
lijk in handen vielen van justitie.  

ISBN 9789087040314 Bindwijze paperback Omvang 443 blz. Prijs €29,–

Pieter Rixtel (1643-1673)
Een dichter zonder rust
klaas de jong

De Haarlemse dichter Pieter Rixtel heeft een klein maar interessant oeuvre na-
gelaten. Hij was werkzaam als boekhouder en hij bereidde als procureur civiele 
rechtszaken voor. In 1669 verschenen zijn verzamelde gedichten, drie jaar later 
publiceerde hij een toneelstuk. Hij mengde zich in godsdienstige en literaire 
kwesties en uitte zijn mening vaak in scherpe bewoordingen.

ISBN 9789087045241 Bindwijze paperback Omvang 120 blz. Prijs €15,–

Misdaad en straf in een Hollandse stad:  
Haarlem, 1245-1615
maarten müller

In de periode 1245-1615 varieerde de misdaad van diefstal tot moord, ketterij 
en tovenarij. De bestraffing ervan liep uiteen van ‘vaderlijke raad’ voor jonge 
 dieven, bedelaars of vechtersbazen tot verbanning en de doodstraf door ophan-
ging of onthoofding, al dan niet voorafgegaan door ‘pijnlijke ondervraging’. 

ISBN 9789087046965 Bindwijze paperback Omvang 164 blz. Prijs €19,–
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nISBN 9789464550146
Bindwijze paperback
Omvang 120 blz.
Verschenen juni 2022
Prijs €15,–  

Hoe ontwikkelde de criminaliteit in 
Haarlem zich in de periode 1673-1811 
en hoe trad de stedelijke overheid daar-
tegen op? Dit boek is een vervolg op 
een eerdere  uitgave, waarin misdaad 
en straf in Haarlem in het tijdvak 1245-
1615 syste matisch in kaart zijn gebracht. 
Zowel in de misdaadpleging als in de 
bestraffing hiervan ziet Müller een ont-
wikkeling in de richting van ‘beschaafd 
 stedelijk gedrag’.

Misdaad en straf in 
een Hollandse stad: 
Haarlem, 16731811
maarten müller
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https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/38366
https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/33210
https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/37049
https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/53106
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Brieven uit Bijdorp
De correspondentie van  Lucretia 
van Merken (17211789) en 
 Nicolaas Simon van Winter 
(17181795)

cor de vries

De geboorte van het moderne IK
Geluk en identiteit in Nederlandse egodocumenten, circa 1500-1850
peter buijs

Het IK is niet stabiel. In egodocumenten is te zien hoe de houding ten opzichte 
van het IK in het Westen gekoppeld raakt aan het streven naar aards geluk.

ISBN 9789087049195 Bindwijze paperback Omvang 214 blz. Prijs €25,–

Pieter van Schelle (1749-1792), veelzijdig en verlicht
jacques baartmans

Van Schelle schreef een opmerkelijk proefschrift over de mens als van nature 
 vegetariër. Hij was een zorgzame stadsdokter in Leiden en schreef gedichten. 
Na 1780 koos hij voor de democratische richting van het patriottisme. In 1787 
week hij met zijn gezin uit naar Duinkerken. Tijdens zijn ballingschap stichtte 
hij uitgeverij Van Schelle & Comp. Daarnaast bleef hij schrijven.

ISBN 9789087047771 Bindwijze paperback Omvang 228 blz. Prijs €19,–

Gespierde zielen
Johannes Lublink (1736-1816): menslievendheid, sociabiliteit en welzijnspolitiek in de 
achttiende eeuw
cor de vries

Lublink was filosoof, genootschapsman, publicist en staatsman. Hij zette zich 
in voor een nieuwe samenleving waarin sympathie en empathie zouden zorgen 
voor zedelijke verheffing van haar burgers. Hij behoorde tot de eerste lichting 
democratisch gekozen volksvertegenwoordigers en was een exponent van de 
‘gevoelige’ Verlichting.

ISBN 9789087048419 Bindwijze paperback Omvang 320 blz. Prijs €35,–

ISBN 9789087049874
Bindwijze paperback
Omvang 427 blz.
Verschenen mei 2022
Prijs €36,–  

Lucretia en Nicolaas Simon schreven 
 elkaar levendige brieven. De Verlichting 
(als  periode van grote veranderingen, 
maatschappelijke discussies, weten-
schappelijke ontdekkingen en  politieke 
onrust) blijkt een turbulente achter-
grond voor het leven van deze twee 
schrijvers.
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https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/39465
https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/40064
https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/39010
https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/49829
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De handelsgeest van Isaac Pool
Dagboek van een Amsterdammer in de Gouden Eeuw
editie laurence duquesnoy & jeroen salman

Het dagboek van de Amsterdamse koopman Isaac Pool bestrijkt de periode  
1663-1678. Hij profiteerde optimaal van de bloeiende Amsterdamse  economie. 
Daarnaast is zijn dagboek gevuld met notities over zijn persoonlijke leven 
( familie, reizen, eten en drinken, vriendschappen, onderwijs en kunst), zijn 
burgerlijke plichten en zijn maatschappelijke ervaringen. 

ISBN 9789087047160 Bindwijze paperback Omvang 164 blz. Prijs €19,–

Uit Lievde voor Vaderland en Vrijheid
Het journaal van de patriot Arie Johannes Knock over de periode 1784 tot 1797
editie p.m. peucker

Knock was een overtuigde patriot, bereid om zijn idealen gewapenderhand 
kracht bij te zetten. In 1793 sloot hij zich aan bij het Corps van Nationaal 
Bataafse Jagers. In 1796 nam hij deel aan de (mislukte) expeditie die de Kaap de 
Goede Hoop op de Engelsen moest heroveren. In zijn journaal doet Knock bijna 
dagelijks verslag van zijn ervaringen als soldaat in de frontlinies. 

ISBN 9789065501257 Bindwijze paperback Omvang 207 blz. Prijs €25,–

Het Journaalboek van Johannes Timmers, anno 1784
editie lodewijk wagenaar & nel klaversma

Timmers nam op 17 juli 1781 dienst bij de VOC en vertrok vanaf Texel naar 
Batavia. Engelse oorlogsschepen blokkeerden de kust en het schip moest al snel 
terugkeren. Een jaar later vertrok de VOC-vloot alsnog. Het journaal  verhaalt 
van de spannende reis via Kaap de Goede Hoop en Mauritius naar Ceylon 
(Sri Lanka). Timmers kwam in november 1784 in Nederland terug.

ISBN 9789087046477 Bindwijze paperback Omvang 192 blz. Prijs €19,–

ISBN 9789464550207
Bindwijze paperback
Omvang ca. 144 blz.
Verschijnt oktober 2022
Prijs €20,–  

De journalen van de 23-jarige matroos 
Ruijs zijn belangrijk als getuigenis van 
de walvisvaart in Noord-Holland. Ze 
zijn bovendien geschreven in een zeer 
persoonlijke, bloemrijke en beeldende 
taal, die er voor zorgt dat je als lezer er-
door gegrepen wordt.

De walvisjour nalen 
van Aerjen Jansz. 
Ruijs uit de Zijpe 
(1783 en 1784)
editie gery baars,  
hans besseling,  
netty bleichrodt-vegter,  
jaap r. bruijn, harry de raad, 
piet schilte  
& ineke vonk-uitgeest

https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/37956
https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/38527
https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/25835
https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/55280
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‘Wat nu?’, zei Pichegru
De Franse Tijd in Nederland, 1795-1813
judith amsenga & geertje dekkers

In de Franse Tijd werd de Republiek op zijn kop gezet. De Fransen werden 
binnen gehaald als bevrijders van het ancien régime. De Bataafse Republiek 
 voldeed niet aan de eisen van Napoleon en hij plantte zijn broer Lodewijk 
 Napoleon hier neer als koning. Maar ook Lodewijk voldeed niet en Holland 
werd ingelijfd bij Frankrijk. De Fransen raakten gehaat en werden verdreven 
na hun nederlagen tegen de coalitie.

ISBN 9789065504647 Bindwijze paperback Omvang 96 blz. Prijs €10,–

Cornelis van Foreest
Beginselvast bestuurder in een tijdperk van revoluties (1756-1825)
peter tomson

Dikke Kees, zoals hij werd genoemd door zijn intimi, was geboren voor het 
 pluche. Hij werd actief Patriot en droeg als volksvertegenwoordiger bij aan de 
opbouw van de Bataafse Republiek. Teleurgesteld in de afbraak van de represen-
tatieve politiek trok hij zich in 1806 terug op zijn landgoed Nijenburg in Heiloo 
en gedroeg zich daarna als ouderwets regent. 

ISBN 9789087049171 Bindwijze paperback Omvang 320 blz. Prijs €25,–

Alexander Gogel (1765-1821)
Grondlegger van de Nederlandse staat
jan postma

Alexander Gogel was een ideologisch geïnspireerd politicus. In de Bataafse Tijd 
en onder de Fransen bleef hij op zijn post, strevend naar een eenheidsstaat met 
één belastingstelsel. Daarna hield hij afstand tot Willem I en het deels terug-
gekeerde ancien régime. Met zijn adviezen droeg hij wel aanzienlijk bij tot de 
vormgeving van de nieuwe staat.

ISBN 9789087046330 Bindwijze paperback Omvang 400 blz. Prijs €39,–
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Bindwijze harde band
Omvang 327 blz.
Verschenen juni 2022
Prijs €35,–  

In de National Gallery hangt een prach-
tig portret door Jacques-Louis David. De 
geportre tteerde moet een aanzienlijk 
man zijn geweest. De patriot, Bataafs 
 revolutionair en journalist Jacob Blauw 
had vaderland en vrijheid hoog in het 
vaandel. Als kind van de Verlichting was 
Blauw tegelijkertijd een wereldburger 
en een  vurig nationalist. Naarmate te-
genslagen zich  opstapelden, bekom-
merde hij zich ook om zijn reputatie.

Jacob Blauw  
(17591829)
Rebelleren voor vrijheid  
en vaderland

tanja wassenberg

https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/37852
https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/27622
https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/40046
https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/49892
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Jan van Speijk en de Belgische Opstand
frits rovers

En daar was de Noordnederlandse held bij uitstek! Liever blies hij zichzelf op 
dan zijn mooie schip in handen te laten vallen van de opstandelingen! Dat hij 
zo werd verheerlijkt, geeft aan hoe diep het trauma in het Noorden was over de 
scheiding van de Belgen.

ISBN 9789065504531 Bindwijze paperback Omvang 88 blz. Prijs €10,–

Moederstad en vaderland
Nationale identiteit en lokale trots in de  schilderswereld van het Verenigd Koninkrijk der 
Nederlanden (1815-1839)
anna rademakers

Willem I probeerde niet alleen de letteren maar ook de beeldende kunst in te 
zetten voor de natievorming. Er waren natuurlijk verschillen in kunstopvat-
ting, die liepen echter niet noodzakelijk langs de grenzen van Noord en Zuid. 
De scheiding van de twee naties verdeelde ook de artiesten, de loyaliteiten ble-
ken evenmin precies langs de nieuwe grens te lopen.

ISBN 9789087048396 Bindwijze paperback Omvang 314 blz. Prijs €29,–

Stiefbroeders
Zuid-Nederlandse letteren en natievorming onder Willem I, 1814-1834
janneke weijermars

De Nederlandse taal en literatuur waren het belangrijkste bindmiddel om het 
Verenigd Nederland na de Franse Tijd te verenigen. Dat de noordelijke domi-
nantie hiermee werd bevestigd, zorgde voor de nodige tweespalt. Een groeiend 
Belgisch nationalisme maakte dat uiteindelijk de poging tot verbinding mis-
lukte. Taal bleek niet alleen bindmiddel maar ook splijtstof.

ISBN 9789087043100 Bindwijze harde band Omvang 424 blz. Prijs €39,–

ISBN 9789464550238
Bindwijze paperback
Omvang ca. 304 blz.
Verschijnt oktober 2022
Prijs €30,–  

De roerige jaren 1830-1831 worden ge-
kenmerkt door de verstrekkende gevol-
gen van de mobilisatie op de levens van 
Nederlandse mannen en vrouwen van 
verschillende socia le komaf in uiteen-
lopende steden, dorpen en regio’s. Iedere 
Nederlander raakte op zijn of haar ma-
nier bij de gebeurtenissen betrokken: 
naast het militaire apparaat dat op volle 
toeren draaide, waren de effecten op het 
maatschappelijk leven groot.

Een vaderland met 
vele gezichten
Nederland in de roerige jaren 
18301831

eddie van roon
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https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/35374
https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/27553
https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/39448
https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/55301
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Naties in een spanningsveld
Tegenstrijdige bewegingen in de identiteitsvorming in negentiende-eeuws Vlaanderen en 
Nederland
redactie nele bemong e.a.

België en Nederland bouwden in de 19e eeuw aan een eigen identiteit – eerst 
 gezamenlijk, na 1830 apart. De literatuur vertoont de sporen van dit proces van 
nationalisering. Nederlandse en Vlaamse schrijvers droomden ervan internatio-
naal mee te tellen. Daarnaast heerste het verlangen om het lokale recht te doen, 
als het ware ‘naar binnen’ te kijken. 

ISBN 9789087041526 Bindwijze paperback Omvang 223 blz. Prijs €25,–

Nassau en Oranje in gebrandschilderd glas 1503-2005
emerentia van heuven-van nes

In de loop van de eeuwen zijn talloze gebrandschilderde glas-in-loodramen 
 gemaakt met voorstellingen die verwijzen naar het Huis Oranje-Nassau. Ze 
zijn door heel Nederland te vinden, enkele zelfs in het buitenland. In dit boek 
zijn zo’n 130 van deze gebrandschilderde glas- in-loodramen opgenomen. 

ISBN 9789087045357 Bindwijze harde band Omvang 316 blz. Prijs €39,–

Hofpredikers in de negentiende eeuw
Een carrière bij de koning
janneke de jong-slagman

In de 19e eeuw kwamen dominees voor het eerst in dienst van de vorsten. 
 Willem I benoemde Waalse hofpredikers en predikanten uit de Nederlandse 
Hervormde Kerk. Sinds 1853 diende het hofpredikerschap voor de protestantse 
profilering van de koning en zijn hof. Onder Willem III en Emma ontstond een 
meer persoonlijk getint hofpredikerschap. 

ISBN 9789087043728 Bindwijze paperback Omvang 350 blz. Prijs €29,–

ISBN 9789464550085
Bindwijze paperback
Omvang 254 blz.
Verschenen juni 2022
Prijs €25,–  

De 19e eeuw was een eeuw vol  rampen. 
Het ondersteunen van slachtoffers 
droeg wezenlijk bij aan de groei van 
 nationale gevoelens, Meijer spreekt van 
‘rampen nationalisme’. Koningen be-
zochten rampplekken (met name Lode-
wijk Napoleon en Willem III stonden 
erom bekend). Nationale inzamelings-
acties zorgden voor verbinding. Dat 
geldt overigens niet alleen nationaal, 
maar ook regionaal, lokaal en binnen 
 verenigingen.

Verbonden door 
rampspoed
Rampen en natievorming in 
 negentiendeeeuws Nederland

fons meijer
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https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/35853
https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/34118
https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/37114
https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/50010
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Het beeld in de spiegel
Historiografische verkenningen. Liber amicorum voor Piet Blaas
redactie e.o.g. haitsma mulier e.a. 

De bijdragen beslaan de periode van de Oudheid tot de 20e eeuw. Ze gaan uit 
van een biografische of een meer theoretische invalshoek, hebben betrekking 
op personen dan wel op werken. Wat al deze studies gemeen hebben, is dat zij 
handelen over de wijze waarop met het verleden is omgegaan. 

ISBN 9789065504357 Bindwijze paperback Omvang 304 blz. Prijs €29,–

Opwekking van de natie
Het protestantse Réveil in Nederland
redactie fred van lieburg

Het Réveil heeft in de Nederlandse geschiedschrijving een vaste plaats als 
 protestantse opwekkingsbeweging in de 19e eeuw. Bilderdijk, Da Costa en 
Groen van Prinsterer personifiëren het protest tegen de Verlichting en het 
 pleidooi voor orthodoxie en vroomheid in de Hervormde Kerk en het Konink-
rijk. Het Réveil was een grootse poging tot herkerstening van de samenleving.

ISBN 9789087042639 Bindwijze paperback Omvang 311 blz. Prijs €29,–

De burgerlijke eeuw
Over eeuwwenden, liberale burgerij en geschied schrijving
piet blaas

Hoe waren het historisch besef en de geschiedwetenschap rond 1800? Welke in-
vloed had de Romantiek op het historisch denken? Hoe gebruikten liberale groe-
peringen de geschiedenis? Rond 1900 werd Willem van Oranje gecanoniseerd, 
Willem V verketterd. Van één burgerlijk (liberaal) geschiedbeeld is nimmer 
 sprake geweest, blijkt uit een vergelijking van Arnold Toynbee met Pieter Geijl.

ISBN 9789065504340 Bindwijze paperback Omvang 189 blz. Prijs €29,–
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nISBN 9789464550054
Bindwijze paperback
Omvang 368 blz.
Verschijnt augustus 2022
Prijs €35,–  

Ligt de oorsprong van de moderne ge-
schiedwetenschap bij de 19e-eeuwse 
historici? De uitgangspunten en ziens-
wijze van moderne historici  verschillen 
flink van die van hun voorgangers. Por-
tretten van Engelse, Franse en Duitse 
 historici uit de 19e eeuw tonen ons de 
continuï teit en de breukvlakken tussen 
de heden daagse geschiedwetenschap en 
haar verschillende oorsprongen.

De voorzienigheid en 
de geschiedenis
Een geschiedenis over negen
tiendeeeuwse geschiedschrijvers

f.l. van holthoon
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https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/27418
https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/27428
https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/35026
https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/50222
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Verwante paters en broeders
Een familiegeschiedenis in de trappisten abdij Lilbosch te Echt
jac bosmans

Zes oudooms van de auteur trokken zich terug in Lilbosch. De abdij viel op door 
het hoge aantal paters en broeders die aan elkaar verwant waren. In de voet-
sporen van zijn oudooms wandelt de auteur door de geschiedenis. Die was bij-
zonder vanwege de verwantschappen en vanwege het bloeiend jongensinter-
naat. Tegenwoordig trekt de abdij vooral de aandacht door de innovatieve ma-
nier waarop landbouw en veeteelt worden bedreven. Een bezoek waard!

ISBN 9789087049867 Bindwijze paperback Omvang 240 blz. Prijs €25,–

Ex caritate
Kloosterleven, apostolaat en nieuwe spirit van actieve vrouwelijke  religieuzen in Neder-
land in de 19e en 20e eeuw
annelies van heijst, marjet derks & marit monteiro

Een prachtig overzicht van het vrouwelijk religieuze leven in de 19e en 20e eeuw. 
Alle hoogte- en dieptepunten komen aan de orde in dit werkelijk vuistdikke 
boek. De verlaagde prijs is voorlopig gehandhaafd. 

ISBN 9789087041533 Bindwijze harde band Omvang 1195 blz. Prijs van €49,– voor €29,–

Vroomheid in veelvoud
Geschiedenis van de Franciscanessen van Oirschot 1797-1997
marit monteiro

De Franciscanessen van Oirschot zijn contemplatief in oorsprong, wezen en 
 oriëntatie. Die contemplatieve traditie hebben zij altijd bewaard, ook toen zij 
zich na 1840 toe gingen leggen op onderwijs en bejaardenzorg. De zusters heb-
ben de spanning tussen actie en en contemplatie, ingebakken in de traditie en 
de geschiedenis van de congregatie, op eigen wijze beleefd.

ISBN 9789065500960 Bindwijze paperback Omvang 430 blz. Prijs €29,–
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nISBN 9789087049935
Bindwijze paperback
Omvang 350 blz.
Verschenen juni 2022
Prijs €35,–  

In 1859 richtte Clara Pfänder (1827-1882) 
een gemeenschap van vrouwelijke reli-
gieuzen op. Ze zochten naar innerlijke 
spirituele verdieping en wilden zich in-
zetten voor hulpbehoevenden. In 1874 
kwam de orde ook in Nederland terecht. 
Het aannemen van werk in het lager 
onder wijs en de zieken- en bejaarden-
zorg bracht de congregatie tot grote 
bloei. De ingekrompen orde brengt nog 
steeds een hoopvolle boodschap.

In de nabijheid van 
God en mensen
De Franciscanessen van Aerden
hout van 1874 tot heden
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https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/25716
https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/49816
https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/34126
https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/54070
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God van vooruitgang
De popularisering van het modern-theologische  gedachtegoed in Nederland (1857-1880)
mirjam buitenwerf-van der molen

De 19e eeuw was de eeuw van de vooruitgang. Vertegenwoordigers van het Ne-
derlandse modernisme, een vrijzinnig protestantse stroming, kozen ervoor het 
christelijk geloof aan de natuur- en bijbelwetenschappelijke ontwikkelingen 
aan te passen. Ze vreesden dat het christendom anders voor veel mensen snel 
een gepasseerd station zou worden. 

ISBN 9789065509567 Bindwijze paperback Omvang 242 blz. Prijs €29,–

Frits Kuiper (1898-1974), doopsgezind theoloog
Voordrachten en getuigenissen over Kuiper en een selectie van zijn brieven
editie alle g. hoekema & pieter post

Frits Kuiper was de meest markante en dwarse doperse theoloog van de 
20e eeuw. Felle socialist, verzetsman, met al vóór 1940 grote aandacht voor de 
theologie van Karl Barth, en vooral voor de prominente plaats van het Joden-
dom en land en volk van Israël in de christelijke theologie. 

ISBN 9789087045807 Bindwijze paperback Omvang 354 blz. Prijs €29,–

Schermen in de schemering
Vijf opstellen over modernisme en orthodoxie
c.m. van driel

De geschiedschrijving van het modernisme in Nederland telt nog tal van la-
cunes. Daaronder nemen de ontwikkelingen in de periode 1876-1950, waarin de 
vrijzinnig-theologische stroming voortdurend in debat ging met de verschil-
lende orthodoxe groeperingen, een belangrijke plaats in. Deze bundel geeft een 
helder overzicht van de theologische verschuivingen.

ISBN 9789065509703 Bindwijze paperback Omvang 288 blz. Prijs €29,–

ISBN 9789087049072
Bindwijze paperback
Omvang 206 blz.
Verschijnt september 2022
Prijs €25,–  

De vrijzinnige maaltijdpraktijk is ge-
stoeld op een historische traditie. 
Vrijzinnig geloven en de kerkelijk- 
liturgische maaltijd staan van oudsher 
op gespannen voet met elkaar. De ge-
loofstraditie, de dagelijkse praktijk en 
de discussie hierover staan  centraal in 
deze studie. Naast een gedegen histori-
sche analyse geeft dit onderzoek tevens 
een vernieuwende impuls aan de  rituele 
maaltijd.

Omstreden maaltijd
Debatten over de kerkelijk 
liturgische maaltijd in de 
 Nederlandse vrijzinnigheid

yvonne hiemstra
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https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/31874
https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/31751
https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/37479
https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/55316
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Syb Talma (1864-1916)
Een biografie
gerard van krieken

Op 9 december 1913 ontvingen 81.000 bejaarden voor het eerst een ouderdoms-
rente. Ze hadden dat te danken aan Talma, wiens Invaliditeits- en Ouder-
domswet zes maanden eerder was aangenomen. Hij was in 1908 minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel geworden. Zijn Bakkerswet werd verworpen, 
maar zijn twee arbeidersverzekeringswetten werden aangenomen. 

ISBN 9789087043544 Bindwijze paperback Omvang 272 blz. Prijs €29,–

In Liefde en Rechtvaardigheid
Het dagboek van Marga Klompé 1948-1949
redactie erik borgman, iris plessius & mirjam van reisen

Marga Klompé (1912-1986) leeft nog altijd voort in de herinnering als de  eerste 
vrouwelijke minister van Nederland, als grondlegster van de Algemene Bij-
standwet en de Wet op de Bejaardenoorden. Zij was een voorvechtster van vrede 
en internationale gerechtigheid en meende dat bijdragen aan een goede samen-
leving ieders opdracht was. 

ISBN 9789087043322 Bindwijze paperback Omvang 168 blz. Prijs €19,–

De vredelievendste oorlogsman
Levensschets en dagboeknotities van generaal J.C.C. den Beer Poortugael (1832-1913)
redactie vincent klooster & ben schoenmaker

Deze generaal had geen oorlogservaring maar als beleidsman en minister wel 
invloed op het militair beleid. Twintig jaar had hij zitting in de Raad van State. 
Zijn belangrijkste verdiensten waren zijn bijdrage aan het internationale oor-
logsrecht en zijn invloed op de publieke opinie.

ISBN 9789464550078 Bindwijze harde band Omvang 260 blz. Prijs €29,–

ISBN 9789464550139
Bindwijze harde band
Omvang 176 blz.
Verschijnt augustus 2022
Prijs €25,–  

Appeldoorn (1862-1945) was in de  Eerste 
 Wereldoorlog predikant in Emden. In 
 eerste instantie sympathiseerde hij met 
Duitsland, waar hij immers woonde. 
Gaandeweg groeide de antipathie tegen 
de Duitsers. Dat gaf wrijving met zijn 
gemeente en was mede van invloed op 
zijn gezondheid. In 1916 kreeg hij een 
aanstelling als hoog leraar aan het semi-
narie in Amsterdam: een  bevrijding.

Opteekeningen  
19141916
dr. j.g. appeldoorn 
bezorgd door mr. o. schutte
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https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/50039
https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/35737
https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/35564
https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/55330
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Pater Ligthart en de zaak Roothaan
Streven naar heiligheid in het  utopistisch tijdperk, 1914-1968
marc lindeijer sj

Vijftig jaar lang streefden de jezuïeten naar de zaligverklaring van hun generaal- 
overste, de Amsterdammer Jan Philip Roothaan (1785-1853). De zaak Roothaan 
past volmaakt in het utopisme dat de 20e eeuw bezielde. Niet alleen het Derde 
Rijk en de Sovjet-Unie, maar ook de katholieke Kerk streefde onhaalbare idealen 
na wat betreft de ‘nieuwe mens’.

ISBN 9789087041397 Bindwijze harde band Omvang 660 blz. Prijs €39,–

Moed en overmoed
Een biografie van burgemeester Dirk Frans Pont (1893-1963)
jan de roos & thea de roos-van rooden

Pont was burgemeester van Uithoorn, Hillegom en Apeldoorn. Zijn bestuurs- 
en levensstijl waren allesbehalve voorzichtig. In 1937 werd hij lid van de NSB. 
Tijdens de oorlog ging hij naar het Oostfront. In december 1942 werd hij burge-
meester van Apeldoorn. Pont vertoonde een grote geldingsdrang, wilde graag 
haantje de voorste zijn en had overal een mening over. 

ISBN 9789087041847 Bindwijze paperback Omvang 219 blz. Prijs €29,–

Fascisme en de goede dictator
Oordelen en dwalingen van de Nederlandse pers (1920-1940)
hans geleijnse

Hoe stelden de Nederlandse kranten zich op tijdens de opkomst en regeerperi-
ode van Mussolini in Italië? Uit onderzoek van Hans Geleijnse blijkt dat Neder-
landse 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 aan-
zwol, werd de Duce steevast vergeven of vrijgepleit.

ISBN 9789464550023 Bindwijze paperback Omvang 176 blz. Prijs €20,–
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nISBN 9789464550221
Bindwijze paperback
Omvang 256 blz.
Verschijnt oktober 2022
Prijs €25,–  

Meijer raakte op het Groot-Seminarie War-
mond in de ban van het fascisme. Hij werd 
leider van het Zwart Front. Vanwege een 
gematigder koers richtte hij in 1940 Natio-
naal Front op. De Duitsers kozen voor de 
NSB en Nationaal Front werd verboden. 
Maar na de oorlog werd hij toch veroor-
deeld wegens collaboratie. Hij bleef tot 
zijn dood geloven in een autoritair ge-
leide democratie en een voorstander van 
Groot-Nederland. Meijer was standvas-
tig, eigenwijs, idealist, sociaal, nationalist, 
goed ontwikkeld en naïef.

‘Storm op den Staat!’ 
Arnold Meijer  
(19051965)
Een biografie van een 
 fascistenleider

andré van noort
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https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/50180
https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/34021
https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/34389
https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/55340
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Architecten van Hilversum SET
Hilversum 1-4: Set van 4 delen (met registers)
max cramer e.a.

Hilversum wordt vaak aangeduid als het Mekka van de jonge bouwkunst in 
Nederland. Tien jaar lang hebben zeven specialisten onderzoek gedaan naar 
vijftig architecten. Deel 4 (Dudok in tekeningen en eerste foto’s, 1915-1974) ver-
schijnt in november 2022. De delen kosten elk los €30. Wie de set van 4  delen 
 ineens bestelt, betaalt €100 en krijgt de boeken en het registerdeel telkens 
 direct bij verschijnen toegezonden.

ISBN 9789087049492 Bindwijze harde band Omvang 1088 blz. Prijs €100,– voor de set

Architecten van Hilversum 2
Hilversum 2: Planmatige stedenbouw en volkshuisvesting (1915-1940)
max cramer e.a.

In het Interbellum kwam de ruimtelijke ontwikkeling onder regie van Dudok 
te staan. In Hilversum twee komen achttien architecten aan bod. Zij onder-
gingen veelal de invloed van de plaatselijke schoonheidscommissie – was die 
commissie een vloek of een zegen? Kijk naar het werk van Nic Andriessen, van 
Kees Bakker en hun collega’s, en oordeel zelf!

ISBN 9789087049652 Bindwijze harde band Omvang 272 blz. Prijs €30,–

Architecten van Hilversum 1
Hilversum 1: Een nieuw spoor, 1850-1915
max cramer e.a.

Wie waren de achitecten van de panden die tussen 1850 en 1915 in Hilversum 
werden gebouwd? Zij bepaalden het nieuwe beeld van Hilversum dat groten-
deels nog altijd intact is. In Hilversum 1 komen twintig architecten aan de 
orde. De vele afbeeldingen zijn voor een groot deel speciaal voor dit boek ge-
maakt. Door het grote formaat komt alles prachtig tot zijn recht. 

ISBN 9789087049485 Bindwijze harde band Omvang 272 blz. Prijs €30,–

ISBN 9789087049669
Bindwijze harde band, groot formaat
Omvang 272 blz.
Verschijnt september 2022
Prijs €30,–  

Dankzij nieuwe gebouwtypen en toe-
pas sing van systeembouw werden in de 
jaren vijftig veel woningen gebouwd. 
De eerste grootschalige projecten verre-
zen in Hil ver sum. Het dorp was hard op 
weg om stad te worden. In Hilversum 3 
komen tien architecten(bureaus) aan de 
orde, en Publieke Werken, de Steden-
bouwkundige Dienst en de welstands-
commissie. 

Architecten van 
 Hilversum 3
Hilversum 3: Wederopbouw  
en ruimtelijke ordening  
(19401975)

max cramer, arie den dikken, 
anton groot, annette koen-
ders, ineke marx-van daal, rob 
marx & harry van der voort
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https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/43070
https://verloren.nl/Webshop/Detail/eid/48901
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46

Nergens thuis tussen Goeree en de Oost
Het leven van zee-officier Adriaan Goekoop (1871-1912)
anthonie heidinga

Adriaan Goekoop raakte op drift. Na een glanzend begin van zijn carrière in de 
marine lijkt de desillusie toe te slaan. Was het zijn ziekte? Was het de vuile ko-
loniale oorlog bij Atjeh en Bali waaraan hij deelnam? We kunnen hem volgen in 
zijn brieven, maar hierover schrijft hij niet. Anthonie Heidinga reconstrueert 
zijn leven en zijn dood.

ISBN 9789087049461 Bindwijze paperback Omvang 224 blz. Prijs €23,–

Denken over de trans-Atlantische slavernij en racisme
De drie gezichten van Nederland
patricia d. gomes

Het racisme waarop slavernij was gebaseerd, tiert nog welig. Het ondermijnt de 
gemeenschap en de democratie. Gomes laat met toegepaste geschiedschrijving 
zien hoe racisme werkt en hoe het wordt gereproduceerd. Gebrek aan historisch 
besef en een gemankeerd nationaal zelfbeeld zorgen er mede voor dat Neder-
land haar racisme niet effectief uitroeit.

ISBN 9789464550108 Bindwijze paperback Omvang 352 blz. Prijs €29,–

Overijsselse Historische Bijdragen 137e stuk 2022
frits schmidt e.a.

Een mooie volle bundel met Overijsselse onderwerpen van de middeleeuwen 
tot in de negentiende eeuw. De inhoudsopgave spreekt boekdelen.

ISBN 9789464550153 Bindwijze paperback Omvang 176 blz. Prijs €19,–
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