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Wilschut, Goejanver-
wellesluis. De strijd 
tussen patriotten en 
prinsgezinden, 1780-
1789, €10,–

Verbaan, De woon-
plaats van de faam. 
Grondslagen van de 
stadsbeschrijving in 
de zeventiende-eeuw-
se Republiek, €39,–

Paul Abels 
 Bianca van den Berg 

 Christiaan van der Spek 
 Henkjan Sprokholt 

 Marianne van der Veer-Wolff 
Ronald van der Wal

3

Uitvoering harde band  Omvang ca. 250 blz.  Prijs €25,–
isbn 9789087049454  Verschijnt november 2021  nur 693/680

De Goudse  geschiedenis 
kent vele hoogte- en 
dieptepunten. Ter ge-
legenheid van 750 jaar 
stadsrecht schreven zes 
Gouda kenners een nieu-
we, uiterst toegankelijke 
stadsgeschiedenis. Met 
zo’n 150 illustraties, waar-
onder enkele speciaal voor 
deze uitgave vervaardigde 
reconstructietekeningen. 

GESCHIEDENIS VAN 
 GOUDA

Van den Berg, De 
Sint-Janskerk in 
Gouda. Een oude 
stadskerk volgens een 
nieuw ruimtelijk plan, 
€29,–



554

De Romeinse Li-
mes in Nederland 
(Lampas 53 (2020) 
3), €15,–

Joep Rozemeyer

Uitvoering harde band  Omvang ca. 176 blz.  Prijs €19,–
isbn 9789087049591  Verschijnt oktober 2021  nur 683/682

Leiden noemt zich  Lugdunum 
Batavorum, Utrecht is 
 Traiectum. Waarom? Op basis 
van de traditionele interpre-
tatie van de Peutingerkaart. 
Rozemeyer toont aan dat die 
interpretatie niet klopt en 
plaatst Lugdunum in Gent, 
Traiectum in Antwerpen!

OP ZOEK NAAR ROMEINSE WEGEN 
IN NEDERLAND EN BELGIË

Teitler, De 
op stand der 
Batavieren, €10,–

Het ontstaan van 
het graafschap 
Holland (Holland, 
Historisch Tijd-
schrift 50 (2018) 4), 
€12,50
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Zeilmaker, Op 
zoek naar het 
historisch interieur. 
Handleiding voor 
onderzoek naar de 
materiële cultuur, 
€19,–

Van der Wiel, Op 
zoek naar een 
bio grafisch portret 
in het verleden. 
Hand leiding voor 
historisch biogra-
fisch onderzoek, 
€19,–

Peter Sigmond 
 &  Peter  Horsman 

Uitvoering harde band, groot formaat  Omvang ca. 296 blz.  Prijs 
€35,–  isbn 9789087049607  Verschijnt december 2021  nur 688/614

Onderzoekers blijven 
struikelen over de moeilijke 
handschriften uit  vervlogen 
eeuwen. De archieven 
organiseren cursussen om 
hen te helpen. Maar een 
goed hand- en leerboek 
ontbreekt sinds decennia. 
De auteurs van de laatste 
 paleografische atlas hebben 
gezorgd voor een goed 
nieuw boek.

Oud-Nederlandse handschriften van de 
13e tot in de 18e eeuw

SCHRIFTSPIEGEL

Kennis in beeld. 
Denken en doen in 
de middeleeuwen, 
€10,–
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Zenobiareeks 1: 
 Alexander en Da-
rius. De Macedo-
niër in de spiegel 
van het Nabije 
Oosten, €25,–

Zenobiareeks 7: 
Jeruzalem, 
Jeroesjalajiem, 
Al-Quds. De 
heilige stad door 
de eeuwen heen, 
€25,–

Zenobiareeks 0: 
Zenobia van 
Palmyra. Vorstin 
tussen Europese 
en Arabische 
traditie, €13,–

Janric van Rookhuizen 
& Mathieu de Bakker

Zenobiareeks 8  Uitvoering paperback  Omvang 160 blz.  Prijs €19,–  
isbn 9789087049553  Verschijnt november 2021  nur 683/694

In 480 voor Chr. poogde de 
Perzische koning Xerxes I 
het verlangen van zijn vader 
Darius te verwezenlijken: 
Griekenland veroveren. 
Xerxes kwam ver, maar slaag-
de niet. Was de veldtocht een 
overmoedige miskleun of een 
heldendaad? Xerxes’ droom 
onderzoekt de beeldvorming 
over de legendarische koning 
door de eeuwen heen.

De lange schaduw van zijn Griekse 
veldtocht

XERXES’ DROOM
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Els De Paermentier

ssnm 7  Uitvoering harde band  Omvang 344 blz.  Prijs €39,–
isbn 9789087049416  Verschenen augustus 2021  nur 684/613

De inzet van het schrift ter 
ondersteuning van de grafelijke 
macht kende in de 13e eeuw een 
sterke toename. De productie van 
de grafelijke oorkonden verliep 
steeds geroutineerder, het perso-
neel ging steeds professioneler 
te werk. Tegelijk was de kansela-
rijwerking nog sterk afhankelijk 
van het politieke klimaat en van 
invloedrijke klerken die hun eigen 
creativiteit aanwendden om de 
grafelijke besluiten een herken-
baar karakter te verlenen.

De grafelijke kanselarij in Vlaanderen 
en Henegouwen (1191-1244)

SCHRIFT 
IN DIENST VAN DE MACHT

Van Camp, De 
oorkonden en de 
kanselarij van de 
graven van Hene-
gouwen, Holland 
en Zeeland, €49,–

Medieval docu-
ments as artefacts. 
Interdisciplinary 
perspectives 
on codicology, 
palaeography and 
diplomatics, €49,–

Van Egmond, Mate-
riële representatie 
opgetekend aan het 
Haagse hof (1345-
1425), €39,–
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Dertig dieren in 
de Middeleeuwen 
(Madoc 30 (2016) 
4), €10,–

Van Winter, 
Middeleeuwers 
in drievoud: hun 
woonplaats, 
verwantschap en 
voeding, €39,–

Een middeleeuwse 
vraagbaak. De 
Artes-Lucidarius 
in het Londense 
handschrift (British 
Library, Ms.Add. 
10286), €19,–

Rudi Künzel

Uitvoering paperback  Omvang ca. 240 blz.  Prijs €25,–
isbn 9789087048952  Verschijnt oktober 2021  nur 684/694

In de jaren zeventig was Rudi 
Künzel een van de pioniers 
in de mentaliteitsgeschiede-
nis. In deze essays zet hij dat 
onderzoek voort. Hij belicht 
middeleeuwse groepscultu-
ren en laat zien hoe in mid-
deleeuwse teksten emoties 
en mondelinge overlevering 
te achterhalen zijn. 

Essays

MIDDELEEUWSE MENSEN 
EN HUN VERHALEN
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De Graaf, Oorlog 
om Holland 1000-
1375, €19,–

Mol, Vechten, bidden 
en verplegen. Twaalf 
opstellen over de 
ridderorden in de 
Noordelijke Neder-
landen, €39,–

Stein, De hertog 
en zijn Staten. De 
eenwording van 
de Bourgondische 
Nederlanden, ca. 
1380-1480, €35,–

Hildo van Engen, Han 
Nijdam & Kaj van Vliet 

(redactie)

Uitvoering harde band  Omvang 640 blz.  Prijs €39,–
isbn 9789087048754  Verschenen juli 2021  nur 684/693

In de noordelijke Nederlan-
den is veel onderzoek gedaan 
naar macht en bestuur, kerk 
en memorie, ridderorden en 
kruistochten. Bij het onder-
zoek is het nieuwe Historisch 
Geografisch Informatiesys-
teem bijzonder nuttig. Veel 
werk van Hans Mol, waarover 
ditmaal zijn collega’s hebben 
geschreven.

Opstellen over de noordelijke Neder-
landen in de middeleeuwen

MACHT, BEZIT EN RUIMTE
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Carasso & Van 
Lakerveld, Tussen 
Burgwal en Nes. De 
Amsterdamse Stads-
bank van Lening 
anno 1614, €19,–

Bessem, Oorkon-
denboek van het 
Karthuizerklooster 
St.-Andries-ter- 
Zaliger-Haven bij 
Amsterdam (1352) 
1392-1579 (1583), 
€69,–

Jaspers, Een Amster-
dams Marialeven 
in 25 legenden uit 
handschrift 846 van 
Museum Amstelkring, 
€29,–

Bas de Melker

Uitvoering harde band  Omvang 550 blz.  Prijs €50,–
isbn 9789087049270  Verschijnt september 2021  nur 693/684

Rond 1400 maakte Amster-
dam een fabuleuze groei 
door. Dat was vooral te zien 
aan de groei van het aantal 
instellingen: van 1 naar 2 
parochiekerken, van 3 naar 
5 stadskapellen, van 1 naar 6 
gasthuizen en van 0 naar 16 
kloosters. Die groei is niet los 
te zien van de mentaliteits- 
en gedragsveranderingen 
van de poorters.

Ontstaan en conjunctuur van kerkelijke, religieu-
ze en charitatieve instellingen in Amsterdam in 
het licht van de stedelijke ontwikkeling, 1385-1435

METAMORFOSE VAN STAD 
EN DEVOTIE
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Ferguut, €25,–

Jeesten van 
rouwen ende 
van feesten. Een 
bloemlezing uit de 
Lancelotcompila-
tie, €20,–

Het leven en de 
fabels van Esopus, 
€49,–

Johan H. Winkelman

Uitvoering paperback  Omvang 128 blz.  Prijs €20,–
isbn 9789087049348  Verschijnt september 2021  nur 613/684

Het verhaal van de  Engelse 
koningszoon Florigout is 
slechts in fragmenten over-
geleverd. De ridderroman 
die de strijd tussen christe-
nen en Saracenen beschrijft, 
wordt wel een oosterse 
avonturenroman genoemd. 
De held trouwt aan het slot 
met een moslimprinses: 
haat en liefde gaan in de 
 Florigout moeiteloos samen.

Over een Engelse Goudsbloem, een 
Vlaamse Roos en nog veel meer...

DE FRAGMENTEN VAN DE 
14E-EEUWSE RIDDERROMAN 

 FLORIGOUT
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Grever, Onont-
koombaar verleden. 
Reflecties op een 
veranderende histori-
sche cultuur, €20,–

Ebels-Hoving, 
Geschiedenis als 
metgezel. Verslag 
van een verhouding, 
1950-2010, €29,–

Caers, Vertekend 
verleden. Geschie-
denis herschrijven 
in vroegmodern 
Mechelen (1500-
1650), €35,–

Johan Oosterman

Uitvoering paperback  Omvang 104 blz.  Prijs €15,–
isbn 9789087049560  Verschenen augustus 2021  nur 684/680

De publicatie geeft ant-
woord op een aantal vragen 
die het handschrift oproept. 
In opdracht van wie is het 
gemaakt? Hoe moeten we 
de 28 pentekeningen, die 
het manuscript sieren, zien 
in de Nederrijnse beeldtra-
ditie?

Begin van de Gelderse 
 geschiedschrijving

HET BERGHSE 
 KRONIEKENHANDSCHRIFT
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Het Haagse hand-
schrift van heraut 
Beyeren. Hs. Den 
Haag, Koninklijke 
Bibliotheek, 131 G 
37, €39,–

Lambooij, Sibrandus 
Leo en zijn abtenkro-
nieken van de Friese 
premonstratenzer 
kloosters Lidlum en 
Mariëngaarde, €49,–

Willem Procurator, 
Kroniek, €49,–

Wim van Anrooij & 
 Jeanne Verbij-Schillings 

 (redactie)

wg 62  Uitvoering harde band  Omvang 392 blz.  Prijs €30,–
isbn 9789087049393  Verschenen augustus 2021  nur 684/694

Dit handschrift is een lijvig 
geschiedenisboek uit het 
midden van de 15e eeuw. Het 
bevat tal van historiografi-
sche teksten, waaronder de 
vroegst bekende kroniek van 
Gelre. Ook zijn vele afbeel-
dingen te bewonderen.

Ontstaan, inhoud en functie van een 
laatmiddeleeuws geschiedenisboek

HET BERGHSE 
 KRONIEKENHANDSCHRIFT
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Uitvoering paperback  Omvang 80 blz.  Prijs €15,–
isbn 9789087049409  Verschenen juni 2021  nur 693/684

TIJDSCHRIFT VOOR WATERSTAATSGESCHIEDENIS 
TIJDENS DE VLOED ...

TWG 30 (2021) 1
Piet van Cruyningen e.a.

600 JAAR 
 ELISABETHSVLOED

Holland, Historisch Tijdschrift 53 (2021) 2
Isabel Casteels e.a.

Uitvoering paperback  Omvang 48 blz.  Prijs €12,50
isbn 9789070403836  Verschenen juni 2021  nur 693/684

14
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Van Eijl, Tussen-
land. Illegaal in 
Nederland, 1945-
2000, €29,–

Spierenburg, 
De verbroken 
betovering. Men-
taliteit en cultuur 
in preïndustrieel 
Europa, €29,–

Kuijpers, Migran-
tenstad. Immi-
gratie en sociale 
verhoudingen in 
17e-eeuws Amster-
dam, €29,–

Peter Gorter

Uitvoering paperback  Omvang 235 blz.  Prijs €25,–
isbn 9789087048693  Verschenen juni 2021  nur 686/844

In tijden van onrust en oorlog 
raken mensen op drift. In veel 
Rijkssteden was de overheid 
betrekkelijk streng tegenover 
migranten. Ze moesten zich 
noodgedwongen aanpassen 
om het voortbestaan van 
hun kerkelijke gemeenten te 
waarborgen.

De religieuze identiteit van Nederlandse gerefor-
meerde migrantengemeenten in de rijkssteden 
Frankfurt am Main, Aken en Keulen (1555-1600)

GEREFORMEERDE 
 MIGRANTEN
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Jan en Caspar 
Luyken te boek ge-
steld. Catalogus 
van de boekencol-
lectie Van Eeghen 
in het Amster-
dams Historisch 
 Museum, €59,–

Haks, Journalis-
tiek in crisistijd. 
De (Nieuwe) 
Nederlandsche 
Jaarboeken 1747-
1822, €15,–

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

Joop W. Koopmans HET NIEUWS VERBEELD

Uitvoering harde band  Omvang 344 blz.  Prijs €35,–
isbn 9789087049386  Verschenen juni 2021  nur 685/654

Mercurius verspreidt het 
nieuws. De klassieke goden 
helpen de allegorische ver-
beelding. De 61 exemplaren 
van de Europische Mercurius 
en de nieuwsprenten worden 
uitgelegd. De vroegmoderne 
nieuwsvoorziening in een 
notendop!

Oorlog en vrede in de titelprenten van 
de Europische Mercurius (1690-1750)
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Bosch, Stedelijke 
macht tussen 
overvloed en stag-
natie. Stadsfinan-
ciën, sociaal-poli-
tieke structuren en 
economie in het 
hertogdom Gelre, 
ca. 1350-1550, 
€49,–

Postma, Alexander 
Gogel (1765-1821). 
Grondlegger van 
de Nederlandse 
staat, €39,–

Overheidsfinanciën 
tijdens de Republiek 
en het Koninkrijk, 
1600-1850, €29,–

Henk Boels

Uitvoering paperback  Omvang 118 blz.  Prijs €15,–
isbn 9789087049287  Verschenen juli 2021  nur 685/693

In de Republiek waren amb-
ten te koop. In Groningen 
(Stad en Lande) betaalde 
men ‘equivalenten’ voor een 
ambt. Toen het systeem werd 
afgeschaft, in de Bataafse 
Tijd, werden de ambtenaren 
schadeloos gesteld – zozeer 
was het systeem aanvaard.

Een belasting op de ambten in het 
 gewest Stad en Lande, 1660-1795

EQUIVALENTEN
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Een tint van het 
Indische Oosten. 
Reizen in Insulinde 
1800-1950, €27,–

Van Goor, Prelude 
to Colonialism. 
The Dutch in Asia, 
€19,–

Van Dulm, Zonder 
eigen gewinne en 
glorie. Mr. Iman 
Wilhelm Falck 
(1736-1785), gouver-
neur en directeur 
van Ceylon en 
Onderhorigheden, 
€49,–

bezorgd door 
 Nanet van Braam 

 Houckgeest

Uitvoering harde band  Omvang ca. 656 blz.  Prijs €39,–
isbn 9789087049713  Verschijnt november 2021  nur 685/691

Een Nederlandse delegatie 
van de VOC was vier  weken 
te gast aan het hof van  keizer 
Qianlong. Het was een afmat-
tende reis, die  tegelijkertijd 
zo bijzonder en zo  interessant 
is geweest, dat je er 
 volkomen in meegenomen 
wordt, en je alle ontberingen 
en schoonheden haast aan 
den lijve ondervindt.

Memoriaal van de Nederlandse 
 ambassade in 1794/5 naar Keizer 
 Qianlong van China

PER PALANKIJN 
NAAR PEKING
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Driessen-van het 
Reve, De Kunstkame-
ra van Peter de Grote. 
De Hollandse inbreng, 
gereconstrueerd uit 
brieven van Albert 
Seba en Johann 
Daniel Schumacher 
uit de jaren 1711-1752, 
€29,–

Van Heel, Een wereld 
van verzamelaars en 
geleerden. Gerard 
en Johan Meerman, 
Willem van Westree-
nen en Pieter van 
Damme en hun 
archieven, €39,–

Van Campen, De 
Haagse jurist Jean 
Theodore Royer 
(1737-1807) en zijn 
verzameling Chi-
nese voorwerpen, 
€39,–

Jan van Campen

Uitvoering paperback/pdf  Omvang 297 blz.  Prijs €30,–/€10,– (pdf)
isbn 9789087049355  Verschenen juni 2021  nur 680/681

From around 1765 to 1780, 
 Royer was intensely en gaged 
in the study of Chinese 
cul ture. Befriended VOC 
officials and their Chinese 
relations collected Chinese 
objects for him. Because the 
selection was largely made by 
modest Chinese traders, the 
collection gives a picture of 
the small traders and crafts-
men. 

Jean Theodore Royer (1737-1807), 
 collections and Chinese studies

COLLECTING CHINA
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De Vries, Ge-
spierde zielen. 
Johannes Lublink 
(1736-1816): mens-
lievendheid, 
sociabiliteit en 
welzijnspolitiek 
in de achttiende 
eeuw, €35,–

Stolk, Een Verlich-
ter in de de ban: 
de controversiële 
lezing van Johan-
nes Stolk in 1794, 
€10,–

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

Job Weststrate & 
Dick E.H. de Boer 

(redactie)

Uitvoering paperback  Omvang 231 blz.  Prijs €22,–
isbn 9789087049331  Verschenen juli 2021  nur 685/693

De persoonlijke identiteit 
is sterk verbonden met de 
regio. Tijdens crises stond 
die identiteit in grens-
gebieden onder druk. In 
deze bundel wordt vooral 
de Gelders- Nederrijnse 
regio  onderzocht. Hoe 
 positioneerden de elites zich?

Identiteit in grensregio’s omstreeks 
1800

BEGRENSD BEELD
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Oomen-Delhaye, 
De Amsterdamse 
Schouwburg als 
politiek strijd-
toneel. Theater, 
opinievorming en 
de (r)evolutie van 
Romeinse helden 
(1780-1801), €35,–

Donga, Christoffel 
van Brants en zijn 
hofje Geschiede-
nis van het Van 
Brants Rus Hofje 
vanaf 1733, €19,–

Lesger, Het win-
kellandschap van 
Amsterdam. Ste-
delijke structuur 
en winkelbedrijf in 
de vroegmoderne 
en moderne tijd, 
1550-2000, €39,–

Uitvoering paperback  Omvang 448 blz.  Prijs €39,–
isbn 9789087049546  Verschijnt november 2021  nur 685/694

In de 18e eeuw waren Amster-
damse kooplieden, politiek 
bezien, mannen van het 
tweede plan. Vanaf circa 
1740 betraden ze af en toe 
het centrum van de politieke 
macht in de stadstaat Am-
sterdam. Zij wilden verande-
ringen in het politieke regime 
van de stad en daarmee 
meer invloed op de stede-
lijke reger ing om hun eigen 
handelings ruimte te vergroten.

KOOPLIEDEN EN 
 STADSPOLITIEK

20

Cees Paardekooper

Regimewisselingen in Amsterdam 
 (1740-1840)
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Pieters, Histori-
sche trajecten 
in de farmacie. 
Medicijnen tussen 
confectie en 
maatwerk, €5,–

Huizenga, Bitter-
zoete balsem. 
Geneeskunde, 
chirurgie en 
farmacie in de late 
Middeleeuwen, 
€10,–

Huizenga, Een 
nut te like practijke 
van cirurgien. 
Ge nees kunde en 
astrologie in het 
Middelnederland-
se  handschrift 
Wenen, Österrei-
chi sche National-
bibliothek, 2818, 
€49,–

Uitvoering paperback  Omvang ca. 736 blz.  Prijs €49,–
isbn 9789087049683  Verschijnt oktober 2021  nur 685/695

De chemist positioneerde 
zich tussen 1670-1820 op 
de farmaceutische markt 
als zelfstandige leverancier 
van ‘chimicalia’ en medicij-
nen. Dit boek beschrijft de 
fascine rende geschiedenis 
van de opkomst, bloei en 
neergang van deze be-
roepsgroep in Nederland, 
en hun uithangteken: de 
 salamander-in-het-vuur.

Henk Vermande

De geschiedenis van een verdwenen 
beroepsgroep, 1600-1820

DE CHEMIST
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Om niet aan 
onwetendheid 
en barbarij te 
bezwijken. Gro-
ningse geleerden 
1614-1989, €29,–

Van Berkel, Uni-
ver siteit van het 
Noorden: vier 
 eeuwen acade-
misch leven in 
Groningen. 1 De 
oude universiteit, 
1614-1876, €49,–

De Jong, Knoop-
punt Halbertsma. 
Joast Hiddes 
Halbertsma 
(1789-1869) en 
andere Europese 
geleerden over het 
Fries, €39,–

sggu 13  Uitvoering paperback  Omvang ca. 448 blz.  Prijs €35,–  
isbn 9789087049584  Verschijnt november 2021  nur 681/910

Velen zijn verrast dat al in 
1835 een elektrisch karretje 
werd gemaakt – het was im-
mers het stoomtijdperk. Maar 
Stratingh maakte het. Hij was 
een alleskunner met visie. 
Hoog tijd voor een goede 
biografie, dus!

Ulco Kooystra

De innovatieve wetenschap van de Gro-
ningse hoogleraar Sibrand Stratingh Ez. 
(1785-1841)

DE SCHEIKUNSTENAAR
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Phijffer, Het 
masker van Rob 
Nieuwenhuys. 
Reconstructie van 
een vergeten reis 
naar Indonesië, 
€27,–

Glissenaar, ‘DD’. 
Het leven van 
E.F.E. Douwes 
Dekker, €29,–

Indische beroemd-
heden (Indische 
Letteren 33 (2018) 
4), €12,50

Uitvoering paperback  Omvang 160 blz.  Prijs €19,–
isbn 9789087049362  Verschenen juli 2021  nur 681/691

Multatuli beweert dat zijn 
voorganger (of eigenlijk dus 
die van Max Havelaar) in 
Lebak is vergiftigd. Wie was 
die Slotering (oftewel Caro-
lus)? Tom Phijffer heeft zijn 
leven ontrafeld en zijn dood 
verklaard.

Tom Phijffer

Over het leven van Oost-Indisch ambte-
naar Edouard Carolus (1807-1855)

VUUR, VUUR!
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JAARBOEK MULTATULI 2021
Elsbeth Etty e.a.

Uitvoering paperback  Omvang ca. 160 blz.  Prijs €20,–
isbn 9789087049706  Verschijnt november 2021  nur 621/694

VISSERIJ IN HOLLAND
Holland, Historisch Tijdschrift 53 (2021) 3

Isabel Casteels e.a.

Uitvoering paperback  Omvang 48 blz.  Prijs €12,50
isbn 9789070403843  Verschijnt september 2021  nur 693/684
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Anthonie Heidinga

26

À Campo, Konink-
lijke Paketvaart 
Maatschappij. 
Stoomvaart en 
staatsvorming in 
de Indonesische 
archipel 1888-1914, 
€69,–

Van ’t Veer, De 
kolonie op drift. De 
representatie en 
constructie van ko-
loniale identiteit in 
fictie over de zeereis 
tussen Nederland 
en Nederlands-Indië 
(1850-1940), €29,–

Het leven van zee-officier Adriaan 
 Goekoop (1871-1912)

NERGENS THUIS TUSSEN 
GOEREE EN DE OOST

Goekoop, telg uit een Goerees 
herenboerengeslacht, heeft zijn 
leven als marineofficier groten-
deels doorgebracht ver van huis, 
met name in Nederlands-Indië. 
Hier vocht hij mee in de kolonia-
le oorlogen van zijn tijd, in Atjeh, 
op Celebes en op Bali. Waar hij 
ook was, hij schreef brieven naar 
huis en verzamelde foto’s. Die 
vormen de basis voor een bio-
grafie van een man die tragisch 
aan zijn eind is gekomen.

Uitvoering paperback  Omvang ca. 224 blz.  Prijs €23,–
isbn 9789087049461  Verschijnt november 2021  nur 681/686

Vertrouwd en vreemd. 
Ontmoetingen tussen 
Nederland, Indië en 
Indonesië, €19,–



27

EEN PARIJSE HOLLANDER

26

Marc Smeets

De Klerk, Frédéric 
en Antoine Plate 
1802-1927. Rotter-
damse kooplieden, 
reders en bestuur-
ders, €35,–

Joris-Karl Huysmans (1848-1907)

De Franse schrijver Joris-Karl 
Huysmans, een sleutelfiguur 
uit het fin de siècle, legde 
zowel privé als in zijn werk 
een grote fascinatie voor 
Nederland aan de dag. Hij 
zette zichzelf graag neer als 
een ‘Parijse Hollander’: met 
het hoofd in Frankrijk, met 
het hart in Nederland en met 
de pen in een spagaat.

Uitvoering paperback  Omvang 224 blz.  Prijs €20,–
isbn 9789087049256  Verschijnt september 2021  nur 321/647

Maas, Pro Patria. 
Werken, leven en 
streven van de 
literatuurhistoricus 
Gerrit Kalff (1856-
1923), €29,–

Altena, Machinist 
en wereldverbe-
teraar. Het leven 
van A.J. Lansen, 
1847-1931, €29,–



2928

De Jong-Slagman, 
Hofpredikers in de 
negentiende eeuw. 
Een carrière bij de 
koning, €29,–

Pierson, Tussen 
religieus gevoel 
en kritisch denken. 
Vijf Franse preken, 
€20,–

Schouten, ‘Hij 
preekte, hij leerde 
altoos …’ Predikan-
tenportretten uit 
vijf eeuwen, €29,–

Uitvoering paperback  Omvang 272 blz.  Prijs €25,–
isbn 9789087049522  Verschijnt december 2021  nur 657/681

Elke twee weken preekt 
Schouten bij zijn indrukwek-
kende schaalmodel van de 
oudtestamentische taberna-
kel: het spirituele middelpunt 
van zijn collectie. Hermine 
Pool beschrijft het leven 
van de dominee en van zijn 
mu seum. Beide biografieën 
geven inzicht in aspecten van 
de ‘Joods-christelijke’ ge-
schiedenis van Nederland.

Hermine Pool

Het Bijbels Museum van ds. Leendert Schouten (1828-
1905) als getuigenis van de profetische en historische 
waarheid van de Bijbel. Een dubbelbiografie

SOLI DEO GLORIA
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Van Nispen, 
 Eduard Cuypers. 
Architect met een 
eigen koers, €29,–

Smit, Tussen leger 
en maatschappij. 
Militaire muziek 
in Nederland 1819-
1923, paperback 
€32,– / gebonden, 
€39,–

Van Langen, 
Muziek en religie. 
Katholieke musici 
en de confessio-
na lisering van 
het Nederlandse 
muziekleven, 1850-
1948, €33,–

Uitvoering harde band  Omvang ca. 352 blz.  Prijs €29,–
isbn 9789087049638  Verschijnt november 2021  nur 641/681

Von Brucken Fock was een 
dolende man die mooie din-
gen kon maken. Hij schilder-
de en componeerde – Grieg 
noemde hem ‘de Hollandse 
Chopin’. Jacqueline Oskamp 
vond hem ‘een van de meest 
excentrieke figuren op de 
Nederlandse podia’. De fas-
cinatie van Matser met deze 
man heeft geleid tot een 
prachtige biografie.

Eric Matser

De Zeeuwse componist en schilder 
 Gerard von Brucken Fock (1859-1935)

DE HOLLANDSE CHOPIN
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Architecten van 
Hilversum 4: Du-
dok in tekeningen 
en eerste foto’s 
(1915-1974), €30,–

Architecten van 
Hilversum 3: 
Wederopbouw en 
Ruimtelijke Orde-
ning (1940-1975), 
€30,–

Architecten van 
Hilversum 2: Plan-
matige ontwikke-
ling en huisvesting 
(1915-1940), €30,–

Uitvoering harde band, groot formaat  Omvang 256 blz.  Prijs €30,–
isbn 9789087049485  Verschijnt november 2021  nur 693/648

Hilversum wordt vaak aan-
geduid als het Mekka van de 
jonge bouwkunst in Neder-
land. Tien jaar lang hebben 
7 specialisten onderzoek 
gedaan naar 50 architecten. 
In deel 1 van de 4-delige 
reeks komt de periode 1850-
1915 aan bod. Architecten 
ontwierpen veel, maar men 
miste gaandeweg planmatige 
sturing.

Max Cramer, Arie 
den Dikken, Anton 

Groot, Annette 
Koenders, Rob Marx, 
Ineke Marx-van Daal, 
 Harry van der Voort

Hilversum 1: Een nieuw spoor (1850-1915)

ARCHITECTEN VAN 
 HILVERSUM

Set van 4 delen: omvang ca. 
4x256 blz.  Setprijs €100,–
isbn set 9789087049492  de de-
len 2, 3 en 4 verschijnen in 2022



3130

Van Deursen, 
Carl (Karel) 
E.M.H.A.F. Weber 
(1820-1908). Van 
stukadoorsgotiek 
tot koepelkerk, 
€15,–

Margry, Teedere 
quaesties: reli-
gieu ze rituelen in 
conflict. Con-
frontaties tussen 
katholieken en 
protestanten rond 
de processiecul-
tuur in 19e-eeuws 
Nederland, €49,–

Van der  Wielen-de 
Goede, Gerrit 
van der  Wielen 
(1767-1858). 
Stads architect in 
Leeuwarden, €29,–

Uitvoering paperback  Omvang ca. 480 blz.  Prijs €39,–
isbn 9789087049577  Verschijnt november 2021  nur 681/648

Molkenboer is de  belangrijkste 
vertegenwoordiger van de 19e- 
eeuwse stukadoorsarchitectuur. 
Hij ontwierp een veertigtal 
kerken en daarnaast winkels van 
Sinkel, fabrieken, seminaries, 
hofjes, kloosters, gestichten, 
scholen en een sociëteitsge-
bouw. Naast een beschrijving 
van zijn leven en werk als 
architect en aannemer wordt het 
hele bouwproces doorgelicht, 
met alle interacties tussen de 
verschillende partijen.

Bertus Bakker

Architect Theo Molkenboer 1796-1863

ZUILEN ZONDER LAST
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Karssen-Schüür-
mann & Van 
Lidth de Jeude, 
John Bergmans 
(1892-1980). 
Tuinarchitect en 
plantenkenner, 
€39,–

Santoso, Cosman 
Citroen (1881-1935). 
Architect in ‘boo-
ming’ Soerabaja, 
€15,–

Prins, Onno Grei-
ner (1924-2010). 
Een zoektocht 
naar helderheid 
en geborgenheid, 
€29,–

Uitvoering paperback  Omvang ca. 352 blz.  Prijs €29,–
isbn 9789087049621  Verschijnt november 2021  nur 648/686

De maatschappij veranderde 
vanaf circa 1850 ingrijpend 
en de architectuur veran-
derde mee. Deze omslag is 
nauwelijks zichtbaar in de 
overzichtswerken. Zij be-
schrijven de ontwikkeling van 
de architectuur vooral aan de 
hand van de bouwstijlen. De 
ware revolutie vond echter 
plaats achter de gevel.

Sieger Vreeling

Een rijkere architectuurgeschiedenis

GEEN STIJL
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Remery, Katho-
lieke architectuur 
in de twintigste 
eeuw. De vier 
architecten van de 
Leidse familie Van 
der Laan, €39,–

Passchier, Bruno 
Nobile de Vista-
rini (1891-1971) en 
Wijnand Lemei 
(1892-1945). Ont-
werpen en bouwen 
in de koloniale 
nadagen, Java – 
Indonesië, €20,–

Keuning, Tjeerd 
Dijkstra (1931). 
Architect, rijks-
bouwmeester, 
hoogleraar, €29,–

bonas  Uitvoering paperback  Omvang ca. 180 blz.  Prijs €20,–
isbn 9789087049614  Verschijnt november 2021  nur 648/681

De Roos en Overeijnder 
bouwden gezichtsbepalende 
gebouwen in Rotterdam. Hun 
landelijke betekenis ligt in 
hun bijdrage aan de volks-
woningbouw.

Han Timmer

Een Rotterdams architectenbureau: bou-
wen voor havenbaronnen en arbeiders

DE ROOS & OVEREIJNDER 
(1895-1942)



3534

Van Rens, Ver-
volgd in Limburg. 
Joden en Sinti 
in Nederlands- 
Limburg tijdens de 
Tweede Wereld-
oorlog, €39,–

Wertheim & 
Künzel, Drie 
joodse herkom-
sten. Heijermans’ 
Ghetto in 1906 
opgevoerd in 
Odessa, €20,–

Quispel, 
Anti-Joodse 
beeldvorming en 
Jodenhaat. De 
geschiedenis van 
het antisemitisme 
in West-Europa, 
€32,–

Uitvoering harde band  Omvang 376 blz.  Prijs €35,–
isbn 9789087049645  Verschijnt oktober 2021  nur 693/716

Van continuïteit door alle 
eeuwen heen getuigt het 
anti-judaïsme dat moeiteloos 
kon worden opgenomen in 
het latere racistische antise-
mitisme. Ook voor de Joden 
in deze stad en regio is dat 
anti-judaïsme een constante 
factor van betekenis geweest.

Hein van der  Bruggen

ASPECTEN VAN JOODS 
 LEVEN IN ROERMOND EN 

MIDDEN-LIMBURG, 1275-2018



3534

Kos, Van meenten 
tot marken. Een 
onderzoek naar 
de oorsprong en 
ontwikkeling van de 
Gooise marken en de 
gebruiksrechten op 
de gemene gronden 
van de Gooise 
markegenoten (1280-
1568), €35,–

Finke & Heerspink, 
Heerscopinc. De 
geschiedenis 
van de erven en 
geslachten Heers-
pink 1325-2000, 
€59,–

Postma, Veld, huis 
en bedrijf. Land-
bouwhistorische 
opstellen, €49,–

Uitvoering harde band  Omvang ca. 312 blz.  Prijs €35,–
isbn 9789087049720  Verschijnt november 2021  nur 693/680

De Zeeuw laat ons een 
plattelandsgemeenschap 
door de eeuwen heen zien. 
Zijn goedgeschreven boek 
geeft een veel breder beeld 
dan alleen dat van de Kop 
van Overijssel. ‘Het boek van 
Henk de Zeeuw is één van 
de beste die ik in jaren onder 
ogen kreeg’ (Jos Mooijweer, 
historicus Historisch Centrum 
Overijssel, Zwolle).

Henk de Zeeuw

Duizend jaar Land van Vollenhove

BOEREN TUSSEN RIET, 
TURF EN ADEL
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De Roos, Moed 
en overmoed. 
Een biografie van 
burgemeester Dirk 
Frans Pont (1893-
1963), €29,–

Doopsgezinden 
tijdens de Tweede 
Wereldoorlog 
(Doopsgezinde 
Bijdragen, nieuwe 
reeks 41 (2015)), 
€40,–

Severein, Alles is 
gedaan om het 
recht te vinden. 
Bijzondere 
rechtspleging in 
Leeuwarden 1945-
1949, €35,–

Uitvoering harde band  Omvang ca. 256 blz.  Prijs €25,–
isbn 9789087049379  Verschijnt november 2021  nur 686/689

Het KNMI werd NMI, opera-
tionele taken werden ver-
boden. Het instituut moest 
zich voegen naar de Duitse 
toezichthouder – en werd 
daarvoor na de oorlog op 
de vingers getikt. Een nooit 
beschreven uitzonderlijke pe-
riode uit de geschiedenis van 
ons nationaal weerinstituut.

Kees Dekker 
& Fons Baede

Het KNMI in de Tweede Wereldoorlog

ZWAAR WEER
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Bak, Een oord van 
bang wachten. 
Kamp Haaren 
1941-1944, €29,–

Bak, Duivels dilem-
ma. De dood van 
23 verspreiders 
van verzetsblad 
Trouw, €19,–

Kok, Denken over 
herdenken. Oor-
logsmonumenten 
in Nederland, €19,–

Uitvoering paperback  Omvang 70 blz.  Prijs €10,–
isbn 9789087049515  Verschijnt september 2021  nur 686/689

Binnert Philip de Beaufort 
werd op 16 februari 1945 
neergeschoten. Zijn literai-
re nalatenschap Kerstmis in 
Scheveningen werd in 1944 
illegaal gedrukt. Het is het 
ontroerende verhaal van zijn 
kerstviering twee jaar eerder, 
als gevangene in het Oranje-
hotel. De levensschets is een 
reconstructie van het korte 
leven van Binnert en zijn rol 
in het verzet.

Binnert de Beaufort, 
begeleidende tekst 

Esther Blom

Met een levensschets van de auteur

KERSTMIS IN 
 SCHEVENINGEN
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Daling, De Krans. 
Hoogleraarsvrou-
wen in de Groning-
se academische 
gemeenschap, 
1914-2014, €15,–

Grasman, Gerson 
in Groningen. Een 
portret van Horst 
Gerson, kunstken-
ner en hoogleraar 
kunstgeschiedenis 
(1907-1978), €19,–

Van Berkel, Uni ver-
siteit van het Noor-
den: vier  eeuwen 
academisch leven 
in Groningen 2. De 
klassieke universiteit 
1876-1945, €49,– 

sggu 14  Uitvoering harde band  Omvang ca. 768 blz.  Prijs €49,–
isbn 9789087049478  Verschijnt november 2021  nur 694/693

Na de oorlog groeide de 
universiteit van het noorden 
uit tot een modern bedrijf: 
ondernemend, marktgericht 
en internationaal georiën-
teerd. Heeft de universiteit 
bij al deze veranderingen 
haar academisch karakter 
weten te behouden?

Klaas van Berkel

Vier eeuwen academisch leven in 
 Groningen, deel 3: De zakelijke 
 universiteit 1945-2021

UNIVERSITEIT VAN HET 
NOORDEN
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Boonstra, De waardij 
van eene vroege 
opleiding. Een 
onderzoek naar de 
implicaties van het 
alfabetisme op het 
leven van inwoners 
van Eindhoven en 
omliggende gemeen-
ten, 1800-1920, €29,–

Walaardt, Geruis-
loos inwilligen. 
Argumentatie en 
speelruimte in 
de Nederlandse 
asielprocedure, 
1945-1994, €39,–

Van Eijl, Tussen-
land. Illegaal in 
Nederland, 1945-
2000, €29,–

hms 7  Uitvoering paperback  Omvang ca. 320 blz.  Prijs €29,–
isbn 9789087049539  Verschijnt december 2021  nur 686/694

Een marginaal bestaan en 
een gebrek aan perspectief, 
dat tekent het leven van een 
groot deel van de Roma en 
Sinti. De belangrijkste vraag 
in dit boek is waarom het zo 
weinig Roma en Sinti gelukt is 
om door te stromen naar het 
hoger onderwijs?

Anita van der Hulst

Roma en Sinti in Nederland en Tsjechië 
over het profijt van onderwijs, 1950-2020

WEGBEREIDERS
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Koops, De dynamiek 
van een emigratie-
cultuur. De emigratie 
van gereformeerden, 
hervormden en 
katholieken naar 
Noord-Amerika in ver-
gelijkend perspectief 
(1947-1963), €39,–

Krabbendam, 
Vrijheid in het 
verschiet. Neder-
landse emigratie 
naar Amerika 
1840-1940, €29,–

Bevlogen 
theologen. 
Geëngageerde 
predikanten in de 
negentiende en 
twintigste eeuw, 
€39,–

ReLiC 5  Uitvoering paperback  Omvang 414 blz.  Prijs €40,–
isbn 9789087049324  Verschenen juli 2021  nur 686/694

Protestanten uit Nederland, 
Zwitserland, Amerika en 
Duitsland wilden het joodse 
volk volgen naar hun nieuwe 
land door in 1952 het dorp 
Nes Ammim te stichten. Een 
protestantse kibboets! Wat 
deed ze samenwerken, en 
waarom trokken de Amerika-
nen en Zwitsers zich terug in 
1967? 

Gert van Klinken

Protestants in the young State of Israel, 
1952-1967

NES AMMIM
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Van Schaik, Over-
langbroek op de 
kaart gezet. Dorp, 
landschap en 
bewoners, waaron-
der een familie De 
Cruijff, €39,–

De Wijkse Toren. 
Geschiedenis 
van de toren van 
de Grote Kerk in 
Wijk bij Duurstede 
(1486-2008), €19,–

Gaasbeek, De Mo-
len Rijn en Lek te 
Wijk bij Duurstede. 
Wereldberoemd 
dankzij een mis-
vatting, €20,–

Uitvoering harde band  Omvang 400 blz.  Prijs €29,–
isbn 9789087049447  Verschijnt oktober 2021  nur 693/680

Rijk en arm, ambachtsman 
en adel, middeleeuwen en 
twintigste eeuw; het heeft 
allemaal een plaats in deze 
verzameling van artikelen. We 
lezen over de ontwikkeling 
van de fruitteelt in de regio, 
de plaatselijke kerkgeschie-
denis, kastelen, kaartenma-
kers, familiegeschiedenis, 
stadsgilden, waterstaat 
enzovoort.

Caspar A. van  Burik 
Herman Postema 

 Raymond Uppelschoten 
(redactie)

Liber amicorum voor Ria van der Eerden

ZUID-UTRECHTSE 
 ARCHIEVEN BOVEN WATER
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De Bruin, 
Bedreigd door 
Napoleon. De Rid-
derlijke Duitsche 
Orde, Balije van 
Utrecht 1753-1838, 
€29,–

Pauselijk eerbetoon. 
Een inleiding over 
Pauselijke onderschei-
dingen, ridderorden, 
Pauselijke adel en 
Nederlanders aan het 
Pauselijk hof, €15,–

The military orders 
and the Refor-
mation. Choices, 
State Building, 
and the Weight of 
Tradition, €39,–

Uitvoering harde band  Omvang 440 blz.  Prijs €30,–
isbn 9789087049263  Verschenen juni 2021  nur 694/704

Vele ridderorden voeren hun 
geschiedenis terug op de 
kruistochten. Zo ook de Rid-
derlijke Orde van het Heilig 
Graf van Jeruzalem. Deze 
Ridderlijke Orde werd in 1114 
erkend en in 1847 geformali-
seerd. De Landscommanderij 
Nederland is opgericht in 
1954, telt nu 340 leden en 
ondersteunt goede doelen.

V. van der Burg, 
P.H. Hupsch, N. Laane, 
R. van de Loo, S. Roes

De Ridderlijke Orde van het Heilig Graf 
van Jeruzalem in Nederland

NEDERLANDSE RIDDERS EN 
EDELVROUWEN, GETUIGEN 

VAN HET LEGE GRAF
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Onnekink & De 
Bruin, De Vrede 
van Utrecht (1713), 
€15,–

Poot,  Crucial 
Years in Anglo- 
Dutch relations 
(1625-1642). The 
political and di-
plomatic contacts, 
€29,–

Bunnik, Een on-
mogelijke missie. 
Jaap Hangel-
broek, bestuur-
sambtenaar in 
de nadagen van 
Nederlands-Indië, 
€19,–

Uitvoering harde band  Omvang ca. 256 blz.  Prijs €25,–
isbn 9789087049744  Verschijnt november 2021  nur 697/686

Piet-Hein Houben

Diplomatie geschetst in de praktijk, 
1957-1995

VAN BINNEN EN BUITEN

Over het werk van een  ambassade 
is niet zo veel bekend. Toch zijn 
Nederlandse belangen in alle 
windstreken ten nauwste verwe-
ven met de landspolitiek. Welke 
belangen zijn dit en hoe worden 
die daar behartigd? Aan de orde 
komt – naast multilaterale inspan-
ningen in Europees verband en 
in de Verenigde Naties – ook 
bilaterale dienstverrichting in een 
tiental landen op vier continen-
ten. Deze vrijmoedige terugblik 
geeft een levendig beeld van het boeiende 
binnenwerk in de buitenlandse dienst.



4544

Zuidervaart, Between 
Rhetoric and Reality. 
Instrumental Practi-
ces at the Astrono-
mical Observatory 
of the Amsterdam 
Society ‘Felix Meritis’, 
1786-1889, €19,–

In vriendschap 
en vertrouwen. 
Cultuurhistori-
sche essays over 
confidentialiteit, 
€29,–

Vijftien strekkende 
meter. Nieuwe 
onderzoeksmo-
gelijkheden in 
het archief van 
de Bibliotheca 
Thysiana, €19,–

Uitvoering paperback  Omvang 128 blz.  Prijs €15,–
isbn 9789087049423  Verschijnt september 2021  nur 655/657

Waarom gebruiken oudere 
mensen andere gebaren voor 
telefoneren dan jongeren? 
Wat maakt een stekker méér 
dan een stekker? 23 appa-
raten en voorwerpen staan 
tentoon in het Maastrichtse 
Centre Céramique. In korte, 
toegankelijke bijdragen doen 
onderzoekers hun verhaal. 
Met prachtige fotoportretten 
van de instrumenten.

Karin Bijsterveld 
(redactie)

Instrumenten voor wetenschap en 
 techniek in Centre Céramique

UITGEPAKT/UNBOXED



4544

Noordam, Ge-
ringde buffels en 
heren van stand. 
Het patriciaat van 
Leiden, 1574-1700, 
€15,–

Moes, Onder aris-
tocraten. Over he-
gemonie, welstand 
en aanzien van 
adel, patriciaat en 
andere notabelen 
in Nederland, 
1848-1914, €39,–

Nederland’s 
Patriciaat 96 
(2018/2019)

Uitvoering harde band  Omvang ca. 580 blz.  Prijs €60,–
isbn 9789087049300  Verschijnt december 2021  nur 694/680

Bevat de genealogieën 
van de families Buma/Van 
 Haersma Buma/Hopperus 
Buma, D’Engelbronner, 
Knoop, Kock, De Kuyper, 
Loeff, Van der Mandele, Van 
de Mortel, Voest/Schermer 
Voest, Vriesendorp 

Daan de Clercq
NEDERLAND’S PATRICIAAT 

97 (2020/2021)



4746

Van den Broeke, 
Het pryeel van 
Zeeland. Buiten-
plaatsen op Wal-
cheren 1600-1820, 
€49,–

Buitenplaatsen in 
de Gouden Eeuw. 
De rijkdom van het 
buitenleven in de 
Republiek, €34,–

Beelden van de 
buitenplaats. 
Elitevorming en 
notabele levens-
stijl in Nederland 
in de negentiende 
eeuw, €29,–

Uitgave nks  Uitvoering paperback  Omvang 224 blz.  Prijs €21,95
isbn 9789074205092  Verschenen juni 2021  nur 693/686

Het slotterrein in Haamstede is 
een bijzondere locatie met een 
geschiedenis die vele  eeuwen 
teruggaat. Opgravingen 
hebben aangetoond dat – lang 
voor het kasteel – zich hier een 
belangrijk Romeins steunpunt 
bevond, en er al in de vroege 
middeleeuwen een christelijk 
grafveld lag. Velen in de lange 
reeks eigenaren behoorden 
tot de aanzienlijkste en rijkste 
lieden van Zeeland.

Ernst Dekkers 
 Liesbeth van Nispen 
Ben Olde Meierink 

Michiel Purmer

Geschiedenis, bouwgeschiedenis en ar-
cheologie van een kasteel op Schouwen

SLOT HAAMSTEDE, 
 TUSSEN ZAND EN ZOUT
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Renes, Op zoek 
naar de ge-
schiedenis van 
het landschap. 
Handleiding voor 
onderzoek naar 
onze historische 
omgeving, €19,–

Kasteel en land-
schap (Tijdschrift 
voor Historische 
Geografie 2 (2017) 
4), €10,–

Purmer, Het land-
schap bewaard. 
Natuur en erfgoed 
bij Natuurmonu-
menten, €39,–

Uitvoering paperback  Omvang 336 blz.  Prijs €29,–
isbn 9789087048730  Verschenen februari 2021  nur 944/694

Onze natuurlijke omgeving 
verandert dagelijks, dat is 
niet nieuw. Hoe vindt die 
verandering plaats en welke 
invloed hebben wij daarop 
hebben gehad? Cultuurland-
schappen blijven fascineren. 
De geschiedenis van het 
landschap 32 bijdragen. 

Jaap Evert Abrahamse, 
Henk Baas, Sonja Barends, 

Dré van Marrewijk, Ben 
de Pater, Michiel Purmer 

(redactie)

Historisch-geografische opstellen voor 
Hans Renes

HET LANDSCHAP 
 BESCHREVEN
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