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Voornaam, vredelievend en minzaam

3

Fred Jagtenberg (1941) is historicus
en neerlandicus. Hij was werkzaam
in het middelbaar en hoger onderwijs. Zijn belangstelling gaat uit
naar de geschiedenis van de achttiende eeuw, waarover hij diverse
boeken en artikelen publiceerde.

Fred Jagtenberg
Willem iv

nieu w

Stadhouder in roerige tijden, 1711-1751

Aanvankelijk leek Willem iv (1711-1751) in de wieg gelegd voor een
bescheiden rol op het politieke toneel, als stadhouder van de NoordNederlandse provincies. Maar na een Franse inval in de zuidelijke
Nederlanden tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748) werd
hij, als enig levende vertegenwoordiger van het vorstengeslacht Nassau,
in korte tijd stadhouder van alle gewesten. Zijn aantreden betekende
het einde van het Tweede Stadhouderloze Tijdperk.
Hoewel er talrijke portretten van hem bestaan, weten we betrekkelijk
weinig over het leven van Willem iv. Hij stond bekend als vredelievend, maar ging een leven lang gebukt onder een slechte gezondheid.
Zijn vroege overlijden riep aan zijn groeiende invloed een halt toe. Wie
was deze prins, die tussen de gekroonde hoofden van Europa – zijn
schoonvader was George ii van Groot-Brittannië, zijn oom Frederik
i van Zweden, zijn neef Frederik ii de Grote van Pruisen – een geheel
eigen plaats innam?
Fred Jagtenberg schetst in deze levensbeschrijving ‘van de wieg tot het
graf ’ niet alleen een beeld van Willem iv als stadhouder, maar ook als
zoon, echtgenoot en vader. De ingrijpende, soms zeer schokkende gebeurtenissen van zijn tijd spelen op de achtergrond voortdurend mee.

ca. 864 p. | gebonden | 16 x 24 cm
geïllustreerd, deels in kleur
vormgeving Brigitte Slangen
isbn
365 9 | nur 688
 978
 94
 6004

ca. 5 39,95 | mei
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isbn 978 94 6004 323 9 | 319,95

’k Ben Brahman. Maar we zitten zonder meid

J.A. dèr Mouw (Adwaita) nieu w
Mijn taalorkest. Een ruime keuze uit ‘Brahman’
Samenstelling en nawoord Jan Kuijper

isbn 978 94 6004 347 5 | 319,95
(2e druk, zie p. 34)

Dr. Johan Andreas dèr Mouw (1863-1919) was leraar klassieke talen en
publicist op ﬁlosoﬁsch gebied. Aan het eind van zijn leven ontwikkelde
hij zich tot een productieve dichter, onder het pseudoniem Adwaita
(Sanskriet voor Tweeheidsloos). Hij debuteerde in De Groene Amsterdammer. Zijn enige, zeer omvangrijke bundel ‘Brahman’ verscheen
postuum, in twee paarse banden.
‘’k Ben Brahman. Maar we zitten zonder meid.’ Een karakteristieke regel
voor Johan Andreas dèr Mouw: hooggestemd en relativerend, geestig en
diep serieus tegelijkertijd. Het sonnet, zijn favoriete vorm, was geknipt
voor die tegenstelling: tussen de twee kwatrijnen en de twee terzinen
hoort er immers een omslag plaats te vinden, zo’n tegenstelling is bij
het sonnet een verplichting.
‘Mijn taalorkest’ noemde Dèr Mouw zijn materiaal; hij is het dan ook
die de metrische versregel van het sonnet het muzikaalst weet te behandelen, vooral wat betreft de syncope, in de poëzie antimetrie genoemd,
die was geïntroduceerd door Willem Kloos, maar die door Dèr Mouw in
al haar betekenisondersteunende aspecten is verkend.
‘De allergrootste dichter die ons land heeft opgeleverd’ – F. Bordewijk

ca. 160 p. | paperback | 13 x 21 cm
vormgeving Marc Vleugels
isbn
978 94
381 9 | 
nur 306
 
 6004

ca. 5 19,95 | april
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Adwaita: een vat vol tegenstellingen

5

Lucien Custers (1963) studeerde
Nederlandse taal- en letterkunde
aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In 1995 promoveerde hij op
een proefschrift over Albert Verwey. Ook schreef hij artikelen over
de Tachtigers en hun tijdgenoten.

Lucien Custers nieu w
Alleen in wervelende wereld
Het leven van Johan Andreas dèr Mouw [1863-1919]

Johan Andreas dèr Mouw (1863-1919) is een opmerkelijke verschijning
in de Nederlandse literatuur. In vergelijking met de meeste andere dichters begon hij pas laat, rond zijn vijftigste, serieus met schrijven. Toch
is zijn oeuvre aanzienlijk én zeer eigen. Dèr Mouw was wel een generatiegenoot van de Tachtigers – en zijn poëzie toont ook enige verwantschap –, maar de gedichten zijn inhoudelijk volkomen anders.
Zijn levensbeschouwing sluit aan bij de volgende generatie, die in haar
gedichten een verbindend principe achter individu en werkelijkheid
zocht. In zijn taalgebruik en beeldkeuze is Dèr Mouw juist een voorloper van de Forum-dichters uit de jaren 1930.
Opvallend is dat Dèr Mouw de kwesties die hij in zijn ﬁlosoﬁsche
teksten behandelt, laat terugkeren in zijn gedichten. De rode draad in
zijn leven en werk – de vraag naar de verhouding tussen ik en wereld –
wist hij uiteindelijk alleen in zijn poëzie op een voor hem bevredigende
manier te beantwoorden.
In Alleen in wervelende wereld valt het volle licht uiteraard ook op het
persoonlijk leven van Dèr Mouw. Dat werd in 1904 onbedoeld openbaar door het ‘schandaal van Doetinchem’, een affaire die landelijk de
aandacht trok en waarin hij een hoofdrol speelde.

ca. 352 p. | gebonden | 15 x 23 cm
geïllustreerd, deels in kleur
vormgeving Brigitte Slangen
isbn 978
94 6004
366 6 | nur 621


ca. 5 29,50 | april
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Paulus onder filosofen

Gert-Jan van der Heiden (1976)
is hoogleraar metafysica aan de
Radboud Universiteit Nijmegen. Hij
publiceert vooral over hedendaagse
continentale wijsbegeerte met bijzondere aandacht voor de hermeneutiek. Hij is de auteur van onder
andere The Truth (and Untruth) of
Language (2010) en Ontology after
Ontotheology (2014). Bij Vantilt verscheen eerder De stem van de doden.
Hermeneutiek als spreken namens de
ander (2012).

Gert-Jan van der Heiden
Het uitschot en de geest

nieu w

Paulus onder ﬁlosofen

isbn 978 94 6004 093 1 | 315

promotie
– Activiteiten tijdens de Maand
van de Filosofie
– De auteur is beschikbaar voor
lezingen en interviews

De apostel Paulus staat sinds de eeuwwisseling in het middelpunt van
de ﬁlosoﬁsche belangstelling. Denkers als Taubes, Badiou, Agamben en
Žižek – en eerder al Heidegger – vinden in Paulus’ brieven grondwoorden voor een nieuwe manier van denken over de wereld, de tijd en de
geschiedenis, maar ook over de levenskunst, het recht en de politiek. Zij
laten tevens zien hoe Paulus’ brieven niet alleen aan de basis staan van
ervaringen die kenmerkend zijn voor onze cultuur, zoals het nihilisme
en de dood van God, maar ook de politiek-sociale agenda van emanci
patie en gelijkheid hebben gevormd. Bovendien wordt hun interpretatie
van Paulus geboren uit een intensieve discussie met denkers als Hegel,
Kierkegaard, Nietzsche, Schmitt en Foucault.
Het uitschot en de geest ontsluit deze boeiende internationale ﬁloso
ﬁsche discussie over Paulus nu ook in het Nederlandse taalgebied en
biedt daarmee een fascinerende blik achter de schermen van de belangrijkste thema’s en spelers in de hedendaagse continentale ﬁlosoﬁe.

ca. 288 p. | paperback | 14 x 22 cm
vormgeving Ingo Offermanns
isbn 978
94 6004
367 3 | nur 730
 

ca. 5 19,95 | februari
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Wanneer ben je een persoon?

7

Monica Meijsing (1954) studeerde
psychologie en filosofie aan de
Universiteit van Amsterdam. Ze is
verbonden aan het departement
filosofie van de Tilburg School of
Humanities, Tilburg University.
Haar onderzoek richt zich vooral
op (zelf-)bewustzijn, persoonlijke
identiteit en waarneming.

Monica Meijsing nieu w
Waar was ik toen ik er niet was?
Een ﬁlosoﬁe van persoon en identiteit

Waar ben je als je onder narcose bent? Lig je gewoon op de operatietafel,
tijdelijk buiten bewustzijn, of is de ‘echte’ jij daar helemaal niet bij?
Om die vraag te beantwoorden, moet je weten wie je uiteindelijk bent:
wie of wat is de ‘echte’ jij? Veel mensen vinden psychologische kenmerken belangrijker voor hun identiteit dan lichamelijke eigenschappen –
ze zijn eerder hun geest dan hun lichaam.
In Waar was ik toen ik er niet was? laat Monica Meijsing zien waar
zulke intuïties vandaan komen, maar ook dat ze niet juist zijn. Wij zijn
uiteindelijk levende organismen – gevalsbeschrijvingen van mensen
met ingrijpende neurologische beperkingen maken dat duidelijk –, maar
juist organismen kunnen bewustzijn en zelfbewustzijn hebben.
Of we ook personen zijn, hebben we niet zelf in de hand. Alleen als we
worden opgenomen in een bestaande menselijke gemeenschap kunnen
we een persoon worden. Je bent slechts persoon in relaties met andere
personen.

promotie
– De auteur is beschikbaar voor
lezingen en interviews

ca. 256 p. | paperback | 13,5 x 21,5 cm
vormgeving Mijke Wondergem
isbn 978
94 6004
368 0 | nur 730


ca. 5 19,95 | maart
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Welke kant kies je in een bezette stad?

Lennert Savenije (1985) studeerde
geschiedenis in Nijmegen en verbleef vanwege zijn studie langere
tijd in Münster, Brussel en Parijs.
Sinds 2010 werkt hij als historicus
aan de Faculteit der Letteren van de
Radboud Universiteit Nijmegen.

Lennert Savenije nieu w
Nijmegen, collaboratie en verzet
Een stad in oorlogstijd

Wat gebeurt er als een stad door een vijandelijk leger wordt bezet? Is het
noodzakelijk en verstandig om samen te werken met de nieuwe machthebber? Of moet er weerstand worden geboden tegen zijn aanwezigheid
en beleid? Deze vragen speelden voortdurend tijdens de Duitse bezetting van Nederland tussen 1940 en 1945, toen de spanning tussen collaboratie en verzet zich in het dagelijks leven manifesteerde.
In Nijmegen, collaboratie en verzet wordt deze beladen thematiek onderzocht door te kijken naar de oorlogsgeschiedenis van Nijmegen, een stad
met een veelzijdig en ook dramatisch oorlogsverleden. Wat bewoog de
inwoners tot samenwerking met de bezetter? Wanneer, waarom en op
welke manieren kwamen ze in verzet? Welke factoren speelden daarbij
een rol? Tegelijkertijd schenkt Lennert Savenije aandacht aan personen
en standpunten die niet gemakkelijk binnen dit kader zijn te plaatsen.
Door de ogen van burgemeesters, fabrieksdirecteuren en politieagenten,
maar ook priesters, studenten en werklozen zet hij de geschiedenis van
de Duitse bezetting van een middelgrote Nederlandse stad in al haar
veelzijdigheid uiteen. Het resulteert in een inspirerende, frisse kijk op
de Tweede Wereldoorlog.
ca. 480 p. | gebonden | 16 x 24 cm
rijk geïllustreerd
vormgeving Brigitte Slangen
isbn 978
94 6004
378 9 | nur 693

ca. 5 29,95 | april
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De fundamenten van het marxisme

9

Karl Marx (1818-1883) was een
Duitse filosoof en samen met
Friedrich Engels (1820-1895) grondlegger van het marxisme.

promotie
– Activiteiten in het kader van
de 200ste geboortedag van Karl
Marx

Karl Marx & Friedrich Engels
De Duitse ideologie

nieu w

in prijs
verlaagd

en andere programmatische teksten van het marxisme

Karl Marx sleutelde zijn hele leven aan een eigen ﬁlosoﬁsch project,
maar liet geen coherent theoretisch systeem na – marxisme in die zin is
een uitvinding van latere generaties. In de jaren rond 1845 keerde Marx
zich nadrukkelijk af van Hegel, door wiens ﬁlosoﬁe hij was gevormd.
In dialoog en deels polemiserend met jonghegelianen als Ludwig
Feuerbach ging Marx op zoek naar de materiële, politiek-economische
voedingsbodem voor de hegeliaanse ideeën van staat, recht en moraal.
Een eerste formulering van zijn materialistische geschiedenisopvatting
legde hij samen met Friedrich Engels neer in kanttekeningen bij het
werk van Feuerbach, die bijna honderd jaar later pas werden samengevoegd tot het eerste deel van De Duitse ideologie.
Een belangrijke stap in de ontwikkeling van zijn denken vormt de inleiding op zijn geplande kritiek op Hegels rechtsﬁlosoﬁe, gepubliceerd
in 1844. Eind jaren 1850 verwerkte Marx zijn ervaringen en gedachten
in een tweede ontwerp van zijn maatschappijtheorie, de ‘Inleiding’
uit 1857 voor het latere Grundrisse. In 1859 volgde het ‘Voorwoord’ bij
Zur Kritik der politischen Ökonomie. Marx vatte daarin kort zijn intellectuele ontwikkeling samen en formuleerde bondig de leidraad bij zijn
studies. Deze grondteksten van het marxisme zijn in chronologische
volgorde opgenomen in De Duitse ideologie, voorzien van uitgebreide
bibliograﬁsche aantekeningen en verklarende noten.

Bij Vantilt verscheen van Marx
en Engels eerder het klassieke:
Het communistisch manifest.
isbn 978 94 6004 238 6 | 312,50
‘Prachtig vormgegeven en een
bijna poëtische nieuwe vertaling.’
de Volkskrant

vertaling Henk Hoeks (†) en
Hugues C. Boekraad
ca. 208 p. | paperback | 14 x 22 cm
vormgeving Mijke Wondergem
isbn 978
94 6004
369 7 | nur

 730
ca. 5 19,95 | maart
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Een fonkelende vertaling van een klassieker

Friedrich Wilhelm Nietzsche (18441900) is een van de invloedrijkste
Duitse filosofen uit de geschiedenis.
Enkele werken: Ecce Homo, Aldus
sprak Zarathoestra, Voorbij goed en
kwaad en De antichrist.

Friedrich Nietzsche r eeds a angeboden
De vrolijke wetenschap
promotie
– Voorpublicatie en close reading in Filosofie Magazine
– Op 12 februari in de Rode Hoed
‘Bucketlist Filosofie: De vrolijke
wetenschap’. Met onder anderen
Daan Roovers en Paul van
Tongeren
– Paul van Tongeren is beschikbaar voor lezingen en interviews

vertaling Hans Driessen (†) en
Ard Posthuma
ca. 352 p. | paperback | 14 x 22 cm
vormgeving Mijke Wondergem

De vrolijke wetenschap (1882) is het sleutelwerk in het oeuvre van
Friedrich Nietzsche, waarin hij zich manifesteert als psycholoog,
cultuurcriticus, dichter en wijsgeer ineen. Door Nietzsche zelf omschreven als een van zijn meest persoonlijke werken, geldt De vrolijke
wetenschap als sluitstuk van zijn jaren als ‘vrije geest’ en luidt het de
overgang in naar zijn latere werk. De ‘gaya scienza’ handelt over nog
altijd actuele thema’s als het troebele onderscheid tussen kunst en
wetenschap, de grenzen van onze waarheidsliefde en ‘het geloof in
het doel van het bestaan’. Aforisme na aforisme analyseert Nietzsche
alledaagse illusies op even diepzinnige als toegankelijke wijze – soms
in niet meer dan één zin.
De vrolijke wetenschap bevat vrijwel al Nietzsches grondgedachten:
de eeuwige wederkeer, amor fati, het probleem van het nihilisme en
uiteraard de dood van God. Daarmee is dit boek bij uitstek geschikt als
kennismaking met het gedachtegoed van de ‘ﬁlosoof met de hamer’.
Deze nieuwe vertaling, het laatste werk van Hans Driessen, laat ons
Nietzsche van zijn beste kant zien: prikkelend, diepzinnig, helder en
wonderbaarlijk evenwichtig. Ard Posthuma nam de gedichten voor zijn
rekening en Paul van Tongeren verzorgde het nawoord.

isbn
329 1 | nur
 978 94
 6004

 730
ca. 5 22,50 | februari
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Filosofie van voeding en landbouw

11

Michiel Korthals (1949) is emeritus
hoogleraar Toegepaste Filosofie
aan de Wageningen Universiteit
en Vrije Universiteit. Hij schreef
eerder onder andere Filosofie en
intersubjectiviteit (1983) en Voor het
eten (2002).

Michiel Korthals
Goed eten

nieu w

Filosoﬁe van voeding en landbouw

Eten is een van de belangrijkste dingen in ons leven. Maar wat stoppen
we precies in onze mond? En is het niet zo dat uitbuiting, extreem overgewicht, ondervoeding, honger en grote milieuschade enkele gevolgen
zijn van onze wijze van consumeren? Dit zou toch anders moeten
kunnen, maar de vraag is: hoe dan?
In Goed eten. Filosofie van voeding en landbouw behandelt Michiel
Korthals deze vragen en ontwikkelt hij een model om de kloof tussen
productie en consumptie te overbruggen. Directe verbindingen tussen
voedsel en het dagelijks leven, de voorkeur voor regionale verbanden
boven de wereldmarkt, bevordering van voedselvaardigheden en een
eerlijkere verdeling van aandacht voor voedingsstijlen staan daarin
centraal.
Goed eten draait om de vraag welke rol consumenten, overheden en
marktpartijen kunnen spelen in de productie van smaakvoller en
ethisch verantwoord voedsel.

promotie
– De auteur is beschikbaar voor
lezingen en interviews

ca. 352 p. | paperback | 15 x 23 cm
vormgeving Studio another day
isbn 978
94 6004
370 3 | nur 734


ca. 5 29,95 | maart
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Europese culturele netwerken in de vroegmoderne tijd

Hans Bots (1940) is emeritus hoogleraar aan de Radboud Universiteit
te Nijmegen. Hij publiceerde over
allerlei aspecten van de Republiek
der Letteren. Bij Vantilt verscheen
van zijn hand, in samenwerking met
Jan Schilings, onder andere De heimelijke echtgenote van Lodewijk xiv.
Madame de Maintenon (1635-1719).

promotie
– Boekpresentatie op 2 maart,
Universiteitsbibliotheek Leiden.
Met onder anderen: Paul
Hoftijzer

Hans Bots nieu w
De Republiek der Letteren
De Europese intellectuele wereld, 1500-1760

isbn 978 94 6004 201 0
(2e druk) | 319,95

Sinds de tijd van Erasmus duidt het begrip ‘Republiek der Letteren’ de
virtuele gemeenschap van geletterden of geleerden aan, die in beginsel
voor iedereen openstond en waarin nationale en confessionele grenzen
zouden moeten worden overstegen. In deze intellectuele omgeving
werd een gemeenschappelijke taal gehanteerd, aanvankelijk het Latijn
en vanaf de zeventiende eeuw steeds vaker het Frans. Deze 'republiek',
die zich voornamelijk tot West-Europa beperkte, kende tot het midden van de achttiende eeuw een groot aantal afzonderlijke culturele
centra die met elkaar in verbinding stonden. Ontegenzeggelijk speelden
Frankrijk en de Noord-Nederlandse Republiek daarin een vooraanstaande rol, maar het ideaal van een harmonieuze ‘republiek’ bleek
meestal een utopie.
Hans Bots laat in De Republiek der Letteren zien hoe de geletterden in
deze drie eeuwen via persoonlijke ontmoetingen tijdens universitaire
studies, via correspondenties en dankzij boek- en tijdschriftpublicaties
met elkaar in contact traden. Aldus vormde zich een wijdvertakt en
intrigerend netwerk van onderlinge betrekkingen, dat aan de basis staat
van de Europese academische cultuur.

ca. 256 p. | paperback | 14 x 22 cm
rijk geïllustreerd, deels in kleur
vormgeving Brigitte Slangen
isbn
978 94
372 7 | nur 685
 
 6004

ca. 5 22,50 | februari
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Strijd voor je identiteit

Thomas von der Dunk nieu w
Zuid-Tirol is niet Italië!

13

Thomas H. von der Dunk (1961) is
cultuurhistoricus, publicist en politiek commentator. Na zijn studie
kunstgeschiedenis in Amsterdam
en promotie in Leiden (1994) vestigde hij zich als zelfstandig publicist.
Hij schrijft in wetenschappelijke
vaktijdschriften over thema’s uit de
Nederlandse, Duitse en Europese
architectuur- en cultuurgeschiedenis van de zestiende tot de
negentiende eeuw, en in kranten en
op internet over actuele onderwerpen uit de nationale en internatio
nale politiek. Sinds 2007 is hij als
gastonderzoeker verbonden aan de
vakgroep Europese Studies van de
Universiteit van Amsterdam.

Een honderd jaar oud Europees grensgeval

‘Südtirol ist nicht Italien!’ Wie vanuit Oostenrijk over de Brennerpas
Italië binnenrijdt, zal deze leus nog regelmatig op huizen of spandoeken
aantreffen. Na de Eerste Wereldoorlog, waarbij het eerste land tot de
verliezers en het tweede tot de overwinnaars behoorde, werd Tirol
in tweeën geknipt en werd de zuidelijke helft Italiaans, zonder dat de
bevolking hierop enige invloed had. Mussolini streefde vervolgens naar
Italianisering, die uitmondde in de voor Zuid-Tirolers onmogelijke
keuze tussen het opgeven van hun woongebied of hun identiteit.
Na 1945 leidde de onvrede met de Italiaanse weigering om daadwerkelijk
zelfbestuur toe te kennen tot radicalisering, die zelfs resulteerde in bomaanslagen. Pas dankzij het autonomiestatuut van 1972, het afnemende
centralisme en het verdwijnen van de Europese binnengrenzen werd de
angel uit het conflict gehaald. Als Rome ver weg is en Innsbruck dichtbij,
wordt de vlag die op de Brenner wappert van minder belang.
In Zuid-Tirol is niet Italië! toont Thomas H. von der Dunk dat gevoelens
van eenheid en identiteit niet kunnen worden opgelegd door een nationale regering. Daarmee snijdt hij – denk aan de strijd voor Catalaanse
onafhankelijkheid – een uiterst actueel onderwerp aan.

promotie
– De auteur is beschikbaar voor
lezingen en interviews

ca. 352 p. | paperback | 13 x 21,5 cm
rijk geïllustreerd, deels in kleur
vormgeving Mijke Wondergem
isbn
371 0 | nur 686
 978
 94
 6004

ca. 5 22,50 | februari
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14

r i j k sm useu m l a n de n r e e k s

In samenwerking met de afdeling
Geschiedenis van het Rijksmuseum
presenteert Vantilt de Landenreeks.
Aan de hand van voorwerpen uit de
collectie van het Rijksmuseum wordt
in deze serie het gedeelde verleden
beschreven van Nederland en respectievelijk Indonesië, Japan, China,
India, Sri Lanka, Zuid-Afrika, Ghana,
Suriname en Brazilië. De eerste zes
boeken zijn inmiddels verschenen,
de delen over India en Suriname
verschijnen in maart en mei (zie
p. 15 en p. 28).
Zijden draad en Gepeperd verleden
werden in 2015 verkozen tot Best
Verzorgd Boek: ‘[Beide boeken]
excelleren in hun oprechte vormeenvoud. “Het zijn goed doordringbare
boeken”, terughoudend en rustig,
met korte hoofdstukken van 10 à 20
pagina’s, zonder te overdonderen’,
aldus de jury.

Dof goud: isbn 978 94 6004 257 7
Tarnished Gold: isbn 978 94 6004 189 1

De smalle brug: isbn 978 94 6004 263 8
A Narrow Bridge: isbn 978 94 6004 280 5

324,50 | 200 p. | gebonden | geïllustreerd

324,50 | 216 p. | gebonden | geïllustreerd

Zijden draad: isbn 978 94 6004 229 4
Silk Thread: isbn 978 94 6004 250 8

Gepeperd verleden: isbn 978 94 6004 218 8
Bitter Spice: isbn 978 94 6004 251 5

324,50 | 248 p. | gebonden | geïllustreerd

324,50 | 180 p. | gebonden | geïllustreerd

Kaneel & olifanten: isbn 978 94 6004 273 7
Cinnamon & Elephants: isbn 978 94 6004 283 6

Goede hoop: isbn 978 94 6004 312 3
Good hope: isbn 978 94 6004 313 0

324,50 | 224 p. | gebonden | geïllustreerd

334,50 | 384 p. | gebonden | geïllustreerd

Van alle delen in de serie verschijnt
ook een Engelse editie; prijs, formaat
en omvang zijn gelijk voor beide
edities.
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Gelijkgestemdheid in handel en kunst

15

Jos Gommans (1963) is hoogleraar
koloniale geschiedenis en wereldgeschiedenis aan de Universiteit
Leiden. Hij publiceerde een reeks
boeken over de geschiedenis van
Zuid- en Centraal-Azië en de Nederlandse koloniale geschiedenis.

Jos Gommans nieu w
De verborgen wereld

De verborgen wereld verschijnt in
de Landenreeks van de afdeling
Geschiedenis van het Rijksmuseum.
Aan de hand van voorwerpen uit
de collectie van het Rijksmuseum
wordt in deze serie het gedeelde
verleden beschreven van Nederland
en respectievelijk Indonesië, Japan,
China, India, Sri Lanka, Zuid-Afrika,
Ghana, Suriname en Brazilië.

India en Nederland vanaf 1550

Nederland en India beleefden in de zeventiende eeuw een periode van
economische voorspoed en culturele bloei. Tijdens deze gedeelde Gouden Eeuw raakten beide landen ingrijpend beïnvloed door toenemende
globalisering en ontwikkelden ze zich tot grote wereldrijken. Dankzij de
Verenigde Oost-Indische Compagnie (voc) ontmoetten de twee landen
elkaar en ontstond een intensieve wisselwerking. Terwijl de Indiase
textiel voor een kleine revolutie in het Nederlandse consumptiepatroon zorgde, droeg de voc met haar edelmetalen bij aan de monetaire
stabiliteit van het Indiase Mogolrijk. Naast de handelscontacten was er
een intellectuele onderstroom die de landen eeuwenlang met elkaar had
verbonden: de verborgen wereld van de neoplatoonse verbeelding die
een opmerkelijke artistieke gelijkstemmigheid bewerkstelligde tussen
Nederlandse en Indiase kunstenaars.
De Engelse vertaling verschijnt gelijktijdig onder de titel The Unseen World.
India and the Netherlands from 1550.
isbn 978 94 6004 374 1

ca. 272 p. | gebonden | 20 x 25 cm
geïllustreerd in kleur
vormgeving Irma Boom Office
isbn 978 94 6004 373 4 | nur 691
  

ca. 5 24,50 | maart
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Wat bezielt de illustrator?

Anna Cecilia Koldeweij is kunsthistorica en gespecialiseerd in de
Nederlandse Gouden Eeuw. Ze
deed veel archiefonderzoek en
publiceerde over schilderkunst,
zilver en kunstenaarsmigratie. Nu is
zij als junior conservator verbonden
aan Museum Catharijneconvent.
Daarnaast werkt ze aan een boek
over een grote collectie Europese
kandelaars uit de 14e tot 18e eeuw in
particulier Amerikaans bezit.
Jos Koldeweij is hoogleraar Kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen
aan de Radboud Universiteit. Hij
publiceerde ruimschoots over laatmiddeleeuwse kunst en cultuur uit
Noordwest-Europa (én over Jheronimus Bosch) en was gastconservator van tentoonstellingen in onder
meer Brugge, 's-Hertogenbosch,
Utrecht en Rotterdam.

Anna Cecilia Koldeweij & Jos Koldeweij (red.)
De verbeelder verbeeld[t] r ecen t v er schenen
Boekillustratie en beeldende kunst

isbn 978 94 6004 216 4 | 339,95
‘Een schitterend kijkboek;
een lust voor het oog.’
Paul van der Steen, Trouw

De verbeelder verbeeld[t] is opzettelijk actief en passief: de kunstenaar
aan het werk en het werk van de kunstenaar. Beelden van een elftal
eigentijdse kunstenaars omkaderen in dit boek 35 korte hoofdstukken
over verbeelding en in beeld brengen. De omslagillustratie van Thé
Tjong-Khing visualiseert dit thema meteen al: de kunstenaar manipuleert de werkelijkheid terwijl hij die ogenschijnlijk waarheidsgetrouw
weergeeft.
De verbeelder verbeeld[t] is een vervolg op De verbeelders (2014) van
Saskia de Bodt en werd geschreven door auteurs die allen als expert gelden op hun vakgebied. Door al lezend met hen te kijken naar beeldmateriaal uit heden en verleden, worden we letterlijk meegevoerd naar het
creatieve proces van de kunstenaar. Ook de speciaal voor De verbeelder
verbeeld[t] gemaakte illustraties dragen hiertoe bij: zien we wel wat we
bij eerste oogopslag menen te zien?
‘Dit boek is kloek en ziet er fantastisch uit. Bravo!’ – Ted van Lieshout

256 p. | gebonden | 24,5 x 29 cm
geïllustreerd in kleur
vormgeving Brigitte Slangen en Gerrit Vroon
isbn
362 8 | nur 656
 978
 94
 6004

5 29,50 | leverbaar
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De mooiste kleuren van de wereld bij elkaar gebracht

17

Ernst Homburg is hoogleraar
geschiedenis van wetenschap
en techniek aan de Universiteit
Maastricht. Hij publiceerde onder
andere over de bedrijfshistorie van
dsm Agro (2004) en Solvay (2013) en
over de geschiedenis van kleurstoffen (meekrap; anilinekleuren),
pigmenten (loodwit), katoendruk
en coloristen.
Ineke Pey studeerde kunstgeschiedenis en archeologie aan de
Radboud Universiteit Nijmegen,
waar zij ook promoveerde, en was
als onderzoeker onder andere werkzaam bij de vu Amsterdam en het
Nederlands Architectuurinstituut
in Rotterdam. Zij publiceerde onder
andere over middeleeuwse kerken,
herenhuizen en villa’s, de Collectie
Hafkenscheid en de tekenmaterialen van Van Gogh.

Ineke Pey & Ernst Homburg
Een kabinet vol kleur

nieu w

De collectie schildersmaterialen van de Amsterdamse verfhandelaar
Michiel Hafkenscheid (1772-1846)

Kennis van oude schildermaterialen is onontbeerlijk voor kunsthistorisch onderzoek van schilderijen en voor de restauratiepraktijk. Maar
ze is ook boeiend voor een breder publiek, geïnteresseerd in de geschiedenis van kleurrijke materialen om ons heen. Een in Teylers Museum
aanwezig kabinet met een unieke en indrukwekkende collectie neemt
daarbij een belangrijke plaats in: het ‘stalenboek’ van Michiel Hafkenscheid (1772-1846), handelaar in ‘verfwaren, terpentijn en gommen’.
Hafkenscheid zette de Amsterdamse zaken voort van de ﬁrma Tollens
uit Rotterdam, waartoe ook tijdgenoot en dichter Hendrik Tollens behoorde. De Collectie Hafkenscheid, die stamt uit de periode 1800-1835,
bevat onder andere pigmenten, harsen en materialen voor de textiel- en
papierververij.
Een kabinet vol kleur beschrijft de geschiedenis van de ﬁrma Hafkenscheid en haar collectie. Het boek geeft een compleet overzicht van de
aanwezige stoffen, waarbij aandacht wordt besteed aan de samenstelling,
toepassing, herkomst en nomenclatuur, en vormt een belangrijk naslagwerk voor iedereen met interesse in historische schildersmaterialen.

promotie
– Boekpresentatie op 15 maart,
Teylers Museum, Haarlem

ca. 288 p. | gebonden | 21,5 x 22,5 cm
rijk geïllustreerd, in kleur
vormgeving Piet Gerards Ontwerpers
isbn
978 94
375 8 | nur 654
 
 6004

ca. 5 29,50 | maart
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De raadselachtige Hugo Claus ontmaskerd

Paul Claes (1943) is classicus,
vertaler van onder meer Sappho,
Mallarmé, T.S. Eliot en James Joyce’
Ulysses, en gelauwerd romanschrijver. Hij schreef met Echo’s echo’s
(2011) en Zwarte Zon (2013) twee
standaardwerken over intertekstualiteit en poëtisch hermetisme. Bij
Vantilt verschenen verder van zijn
hand: De sleutel (2014) en, met Eric
Hulsens, het veelgeprezen Groot
retorisch woordenboek (2015).
Zie ook p. 30.

Paul Claes nieu w
Het teken van de hamster
Een close reading van Hugo Claus

isbn 978 94 6004 199 0 | 322,50

In het lange gedicht Het teken van de hamster (1963) verhaalt Hugo
Claus over een tweedaagse reis van Gent naar Brugge. Tijdens die tocht
bezint de dichter zich op zijn problematische bestaan. Ondanks erfelijke
belasting en schuldbesef neemt hij uiteindelijk het besluit een kind te
verwekken.
Meer dan andere gedichten onthult Het teken van de hamster de gemaskerde persoonlijkheid van Claus. Toch versleutelt de dichter zijn
levensbiecht in een stijl vol raadsels. Clauskenner Paul Claes verklaart
dit caleidoscopische gedicht vers voor vers. Behalve een nieuwe interpretatie biedt zijn studie een op basis van het typoscript gecorrigeerde
grondtekst.

ca. 176 p. | paperback | 13,5 x 21,5 cm
vormgeving Piet Gerards Ontwerpers
isbn
376 5 | nur 620
 978
 94
 6004

ca. 5 17,50 | februari
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Welke nieuwe poëzie doet er écht toe?

19

Carl De Strycker (1981) is directeur
van Poëziecentrum en hoofdredacteur van Poëziekrant. Hij promoveerde op Celan auseinandergeschrieben,
over de invloed van Paul Celan op
de Nederlandstalige poëzie (2012).
Met Yra van Dijk en Maarten De
Pourcq stelde hij het boek Draden in
het donker.Intertekstualiteit in theorie
en praktijk (2013) samen. Met Koen
Rymenants bezorgde hij Willem
Elsschot. Dichter (2017).
Jeroen Dera (1986) is verbonden aan
de Radboud Universiteit Nijmegen.
Hij promoveerde op de studie Sprekend kritiek: literatuurprogramma’s
in de vroege jaren van de Nederlandse
radio en televisie (2017). Met Sarah
Posman en Kila van der Starre redigeerde hij Dichters van het nieuwe
millennium. Nederlandse en Vlaamse
poëzie in de 21e eeuw (2016).

promotie
– Presentatie tijdens de start
van de poëzieweek op 25 januari,
in het Poëziecentrum Gent

Jeroen Dera & Carl De Strycker (red.)
Bundels van het nieuwe millennium

nieu w

Nederlandse en Vlaamse poëzie in de 21e eeuw

Sinds 2000 zijn er in Nederland en Vlaanderen vele honderden dichtbundels verschenen. Als je die productie overziet, merk je een grote
diversiteit en veelkantigheid: van klassieke sonnettencycli tot boeken
waarin met de hand is bijgeschreven, van bundels met bijgevoegde cd’s
tot hedendaagse epische poëzie. Dit boek presenteert 26 essays over
evenzoveel poëziebundels, die elk een opvallende plek opeisten in de
recente literatuurgeschiedenis of een scharnierpunt betekenden in het
oeuvre van hun maker. De anticanto’s van H.H. ter Balkt, de totaal witte
kamer van Gerrit Kouwenaar, het ontij van Anneke Brassinga, de totale
vlam van Peter Verhelst, de gletsjer van Anne Vegter, de buitendeur van
Charles Ducal: deze en andere bijzondere bundels worden doorgelicht
door de beste poëzielezers van vandaag.
Samen met Dichters van het nieuwe millennium (2016) levert Bundels
van het nieuwe millennium een staalkaart van de Nederlandstalige poëzie
in de 21e eeuw.

isbn 978 94 6004 266 9 | 319,95
‘Dichters van het nieuwe millennium
geeft een uitstekend overzicht van
de poëzie van deze eeuw.’
Maarten Buser, Literair Nederland

uitgave i.s.m. PoëzieCentrum Gent
ca. 288 p. | paperback | 14 x 22 cm
vormgeving Martien Frijns
isbn
978 94
364 2 | nur 621
 
 6004

ca. 5 19,95 | januari



Prospectus VJ2018MW4.indd 19

        

20-12-17 11:47

20

Moet literatuur het leven willen verbeteren?

Na verschijning van Vele hemels
boven de zevende in 2013 werd
Griet Op de Beeck al snel een
van de meestgelezen en succesvolste auteurs in het Nederlands
taalgebied. De roman won de
Bronzen Uil Publieksprijs. Een jaar
later verscheen Kom hier dat ik u
kus, dat werd genomineerd voor de
ns Publieksprijs. Na Ga nu (2016)
verscheen afgelopen jaar Het beste
dat we hebben. Griet Op de Beeck
schrijft het Boekenweekgeschenk
2018, getiteld Gezien de feiten.

De Frans Kellendonklezing 2018
vindt plaats op 23 april om 16.00
uur aan de Radboud Universiteit
Nijmegen.

Bij Vantilt verscheen ook:

isbn 978 94 6004 332 1 | 39,95

Griet Op de Beeck nieu w
Play it fuckin’ loud
Frans Kellendonklezing 2018

Het was Bob Dylans bekende antwoord op een schreeuwer uit het publiek die hem tijdens een concert 'judas' noemde. Als het erop aankomt
harder gaan in plaats van terugplooien.
Wat Griet Op de Beeck fascineert in Frans Kellendonk is zijn contrairigheid, zoals dat in Vlaanderen heet. Hij leek minder talent te hebben om
te leven dan om te schrijven, maar hij was op alle fronten een vechter,
een terugvechter. Hij voerde strijd met zichzelf, met de zijnen, met
journalisten en critici, met andersgezinden, met al wie hem verkeerd
begreep.
Misschien is die attitude voor haar het allerbelangrijkste stuk Kellen
donk dat moet worden gehuldigd. Misschien mag de zin van iemands
schrijverschap ook worden afgemeten aan de bereidheid om tegenstand
te trotseren, om zich uit te spreken, om lastige vragen te stellen, om onwenselijke stukken van de werkelijkheid te benoemen, om weerstand
te bieden aan taboes. Misschien mag de literatuur de arrogante ambitie
hebben om bij te dragen tot een beter leven.
Een lezing over wat een schrijver vandaag kan, mag en misschien zelfs
moet zijn.

ca. 40 p. | paperback | 14 x 22 cm
vormgeving Mijke Wondergem (omslag)
& Martien Frijns (binnenwerk)
isbn 978
94 6004
383 3 | nur 622


ca. 5 9,95 | april
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Waar kunnen we de 15e eeuw nog aanraken?

21

Johan Oosterman, hoogleraar
Oudere Nederlandse letterkunde
aan de Radboud Universiteit, is de
initiatiefnemer van het onderzoek
en de restauratie van het gebedenboek van Maria van Gelre, dat
wordt bewaard in de Staatsbibliothek Berlijn. Hij is gastconservator
van de tentoonstelling Ik, Maria van
Gelre (2018-2019) in Museum Het
Valkhof.

Johan Oosterman nieu w
Sporen in het landschap
Maria van Gelre, 1380-1429

We kennen haar oogstrelende gebedenboek, maar veel meer was er niet
bekend over Maria van Gelre. De Franse prinses, die in 1405 trouwde
met hertog Reinald iv van Gelre en Gulik, kreeg tot voor kort weinig
aandacht van onderzoekers. Over haar leven en de sporen die ze heeft
nagelaten, viel weinig te vertellen. Recent onderzoek naar de hertogin
en haar gebedenboek leert veel over het boeiende en bewogen leven dat
Maria leidde. De archieven zijn rijk, maar van de wereld waarin zij leefde
is veel verloren gegaan.
In dit boek worden sporen gezocht die nog aanwezig zijn in het landschap dat Maria in 1405 binnentrad, de uitgestrekte gebieden tussen
Zwolle en Aken, tussen Gorinchem en Bonn. De resten van een slotgracht, de bron bij het klooster waar het gebedenboek is geschreven, een
imposante gotische kerk: ze vertellen het verhaal van Maria’s sporen in
het landschap.

ca. 128 p. | paperback | 19 x 21,5 cm
geïllustreerd, deels in kleur
vormgeving Brigitte Slangen
isbn
978 94
377 2 | nur 621
 
 6004

ca. 5 19,95 | mei
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De oudste stad van Nederland door de eeuwen heen

De auteurs hebben als redacteur
of auteur publicaties op hun
naam staan over aspecten van de
Nijmeegse geschiedenis. Wilfried
Uitterhoeve publiceerde (met
Gerard Lemmens) Nijmegen binnen
en buiten de singels. Billy Gunterman
stelde in 2003 de Historische Atlas
van Nijmegen samen, naar een opzet
die sindsdien is uitgewerkt in een
grote reeks historische atlassen van
steden en streken in de Nederlanden. Ruud Abma was redacteur
van een ‘klassieker’ in de geschiedschrijving van Nijmegen: Stad aan
de Waal.

eerder verschenen in deze reeks:
– Historische atlas van Delft
isbn 978 94 6004 209 6 | 329,50
– Historische atlas van Deventer
isbn 978 94 6004 231 7 | 329,50
– Historische atlas van Kennemerland
isbn 978 94 6004 172 3 | 329,50
– Historische atlas van het Rivierenland
isbn 978 94 6004 183 9 | 329,50
– Historische atlas van Schiedam
isbn 978 94 6004 176 1 | 329,50
– Historische atlas van Walcheren
isbn 978 94 6004 033 7 | 329,95
inmiddels uitverkocht:
Historische atlas van Dordrecht
Historische atlas van Zutphen
Historische atlas van Rotterdam

Wilfried Uitterhoeve, Billy Gunterman
& Ruud Abma r eeds a angeboden
Nieuwe historische atlas van Nijmegen
2000 jaar grensstad

Nijmegen heeft een zeer markante geschiedenis: stedelijke nederzetting
voor Romeinen en Bataven; grensstad tussen verschillende machtsgebieden; vrije Rijksstad; vele malen frontstad, tot in de Tweede Wereldoorlog; rivierstad; burchtstad; vestingstad; machtigste stad van Gelre
en industriestad.
Nijmegen was een vestigingsplaats voor militairen, van Romeinse
legioenen tot de Koloniale Reserve. Vanaf eind negentiende eeuw was
er een toestroom van welgestelden, in de twintigste eeuw van tientallen
kloosterorden. Bovendien werd de stad een hoofdplaats van het katholiek hoger onderwijs.
Al deze hoedanigheden uit het verre en nabije verleden hebben hun
stempel gedrukt op de ruimtelijke ontwikkeling van de 2000 jaar oude
stad Nijmegen. Dat wordt in deze Nieuwe historische atlas van Nijmegen uiteengezet in 35 korte hoofdstukken en geïllustreerd met kaarten
en ander topograﬁsch materiaal. Een onmisbaar naslagwerk voor de
liefhebber van stadsgeschiedenis.

ca. 80 p. | gebonden | 25 x 33 cm
rijk geïllustreerd in kleur
vormgeving Jan Boerman (†) en Peter Tychon
isbn 978
94 6004
344 4 | nur 693


ca. 5 29,50 | maart
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Was Midden-Limburg beter af geweest mét een mijn?

23

Luc Wolters studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden.
Hij verzorgt onder meer (boek)publicaties, doet (archief)onderzoek
en geeft historische adviezen via
Historie Present (www.historie
present.nl).

Luc Wolters nieu w
Staatsmijn Beatrix
Gemiste kans of zegen?

Weinigen zullen nog weten dat Staatsmijnen in de jaren vijftig naast de
Zuid-Limburgse mijnen nog een mijn in exploitatie wilden nemen: de
Staatsmijn Beatrix, gelegen in Herkenbosch/Vlodrop. Een mijn met een
wonderlijke geschiedenis, want toen de schachten op volle diepte waren
gegraven, werd zij gesloten.
De Beatrix was gepland in een gebied waar met succes steenkool kon
worden gedolven. De Staat had besloten de mijn in exploitatie te nemen.
In 1953 werd begonnen met de aanleg van twee schachten. De mijn zou
de modernste van Europa worden en grote positieve gevolgen hebben
voor de werkgelegenheid in Midden-Limburg.
Alle voorbereidingen ten spijt besloot het Rijk in 1962 te stoppen met de
verdere aanleg van de Beatrix, vanwege de beschikbaarheid van aardolie,
aardgas en kernenergie. De Roerstreekgemeenten en de stad Roermond
verlangden daarna van Den Haag compensatie voor alle in de kiem
gesmoorde verwachtingen. Ze begonnen vervolgens zelf met de aanleg
van het industrieterrein Heide-Roerstreek. Grotendeels op eigen kracht
kwam de regio zo de tegenslag te boven.
ca. 160 p. | gebonden | 20 x 25 cm
rijk geïllustreerd in kleur
vormgeving Piet Gerards Ontwerpers
isbn 978
94 6004
384 0 | nur696
 

ca. 5 25,- | april
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Hoe onderzoek in het veld de wetenschap veranderde

Robert-Jan Wille (1979) doet onderzoek naar de geschiedenis van de
relatie tussen natuurwetenschap,
nationalisme en het moderne
imperialisme. Hij promoveerde in
2015 aan de Radboud Universiteit
Nijmegen en doceert nu aan de
Universiteit Utrecht; eerder werkte
hij in München en Nijmegen.

Robert-Jan Wille nieu w
Mannen van de microscoop
De ontwikkelingsbiologie op veldtocht in Nederland en Indië, 1871-1909

ca. 352 p. | paperback | 15 x 23 cm
rijk geïllustreerd
vormgeving Gerton Hermers
isbn 978
94 6004
379 6 | nur

 691
ca. 5 29,95 | mei

 

      

Geënthousiasmeerd door Darwin en de Duitse embryologie trokken aan
het eind van de negentiende eeuw Nederlandse ontwikkelingsbiologen
vanuit hun nieuwe laboratoria naar buiten. Hun leidsman was Pieter
Harting: dankzij hem bekeken en vergeleken studenten onder de microscoop nauwkeurig de ontwikkelingsstadia van verschillende plant- en
diersoorten. Konden zij sporen van het evolutionaire verleden vinden
in de wijze waarop flora en fauna zich nu ontwikkelden?
Vanaf 1872 reisden Nederlandse studenten naar het prestigieuze internationale zoölogische station in Napels, pal aan de kust, om daar de
nieuwste technieken te leren. Dit kon dankzij een door de overheid
ingesteld nationaal stipendium, een primeur. De zoölogen die daarvan
terugkwamen, overtuigden de Nederlandse staat vervolgens om een
eigen zoölogisch station te steunen. In Den Helder kwam zo’n station
tot stand dat visserijproblemen in de Rijn en de Noordzee te lijf ging.
Plantenembryologen zetten in diezelfde periode in Buitenzorg (nu
Bogor) in Nederlands-Indië een groot botanisch-agronomisch instituut
op, inclusief internationaal bezoekersstation, met grote gevolgen voor
de koloniale economie.
Mannen van de microscoop is de biograﬁe van vier biologen (Pieter
Harting, Ambrosius Hubrecht, Paulus Hoek en Melchior Treub) en hun
lobby voor nationale en koloniale laboratoriumwetenschap. Zonder hen
hadden het Nederlandse én het Indonesische wetenschapslandschap er
vandaag de dag heel anders uitgezien.
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Geschiedenis als middel tot verbetering van de natie

25

Pieter Huistra (1984) is universitair
docent theorie van de geschiedenis
aan de Universiteit Utrecht. Eerder
was hij werkzaam aan de Leuvense
universiteit als promovendus en
postdoctoraal onderzoeker. Hij
publiceerde over de wetenschapsgeschiedenis in breedste zin,
reikend van de geesteswetenschappen tot de natuur- en biomedische
geschiedenis.

Pieter Huistra nieu w
Bouwmeesters, zedenmeesters
Geschiedbeoefening in Nederland, 1830-1870

In de negentiende eeuw stond geschiedenis in hoog aanzien. Talloze
geschiedbeoefenaars togen aan het werk om zo veel mogelijk historische
kennis te vergaren en in te zetten tot nut van de natie, de regio of zelfs
de eigen familie. Pieter Huistra volgt hun bezigheden in Bouwmeesters,
zedenmeesters op de voet: in kelders en op zolders als zij oude documenten zoeken, op akkers en in het veld als zij oude scherven vinden, maar
ook in de collegezaal waar zij karakter bij hun studenten proberen aan
te kweken. En zelfs in het strijdperk, waar ze hun eigen eer en die van
historische ﬁguren verdedigen.
Bouwmeesters, zedenmeesters toont in detail een wereld met een onstilbare honger naar nationale, regionale en lokale geschiedenis, met
ambities om die geschiedenis in te zetten voor hogere doelen en met het
verlangen om in direct contact te treden met het verleden.

ca. 256 p. | paperback | 15 x 23 cm
rijk geïllustreerd
vormgeving Mijke Wondergem
isbn
978 94
380 2 | 
nur 687
 
 6004

ca. 5 24,50 | april
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Een jubileum in stijl

De Nederlandse Boekhistorische
Vereniging geeft sinds 1994 het
Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis uit. Vanaf 2004 verschijnt
het bij Vantilt. Thema’s in voorgaande jaren waren onder andere
Papier, Surrogaat, Vormgeving en
design en Nieuws en actualiteit.

Nederlandse Boekhistorische Vereniging nieu w
Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis
In 2018 verschijnt het vijfentwintigste Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis, het peer-reviewed periodiek van de Nederlandse Boekhistorische Vereniging. Deze mijlpaal is voor de redactie reden om uit te
pakken met een speciale, dikke jubileumeditie. Jubilea en feesten staan
centraal in deze aflevering, waarin boekwetenschappers van naam en
faam terugblikken op vijfentwintig jaar Nederlandse boekgeschiedenis
en vooruitkijken naar de rol van de boekwetenschap in de toekomst.
Ook wordt er teruggekeken op het jaarboek zelf: wat voor artikelen werden er geschreven, welk onderwerp kreeg de meeste aandacht en welk
(te) weinig? Daarnaast treft de lezer uiteraard de gebruikelijke reeks
degelijke algemene artikelen aan waar het Jaarboek om bekendstaat. In
dit nummer zal worden geschreven over incunabelen, over blijde inkomsten, over de handschriftproductie van kloosters, over drukkers in
de achttiende eeuw, over bibliograﬁe en catalograﬁe in het tijdperk van
digitalisering en over nog heel veel meer.

ca. 304 p. | paperback | 16 x 23 cm
rijk geïllustreerd, deels in kleur
vormgeving Martien Frijns
isbn 978
94 6004
386 4 | nur 615

ca. 5 29,50 | juni
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De historische groei van de oude kaasstad

27

Harry de Raad (1953) studeerde economische en sociale geschiedenis
aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Sinds 1995 werkt hij bij het Regionaal Archief Alkmaar, momenteel
als coördinator dienstverlening.
Paul Post (1960) is directeur/
archivaris bij het Regionaal Archief
Alkmaar.

De Historische atlas van Alkmaar is
onderdeel van de reeks historische
atlassen die bij Vantilt verschijnt.
Zie p. 22 voor meer informatie.

Paul Post & Harry de Raad nieu w
Historische atlas van Alkmaar
Marktstad tussen duin en polder

Alkmaar groeide al in de twaalfde en dertiende eeuw uit tot een stad,
maar moest haar positie als regionaal markt- en handelscentrum
herhaaldelijk bevechten. Mede door de vestiging van vluchtelingen
uit de Zuidelijke Nederlanden tijdens de Opstand maakte de stad een
snelle groei door. In de Gouden Eeuw kreeg de binnenstad haar huidige omvang. De droogmaking van de Heerhugowaard en de Schermer
betekende een geweldige impuls en de Alkmaarse kaasmarkt groeide uit
tot de grootste van Holland. Na een periode van achteruitgang bood de
negentiende eeuw nieuwe kansen, mede door de aanleg van het Noordhollandsch Kanaal en spoor- en tramlijnen. Ook verschenen de eerste
fabrieken. Het aantal inwoners groeide weer en in de twintigste eeuw
zette de groei door: in 1972 werd Alkmaar aangewezen als groeikern die
de ‘overloop’ van de Randstad moest opvangen. Buurgemeenten werden geannexeerd en tal van nieuwe wijken werden aangelegd. Alkmaar
kreeg een belangrijke centrumfunctie in een verstedelijkte regio; de
recente fusie met Graft-De Rijp en Schermer bevestigt deze positie.
De Historische atlas van Alkmaar vertelt aan de hand van historische en
moderne kaarten het boeiende en veelzijdige verhaal van de ontwikkeling van de stad en haar omgeving.

ca. 80 p. | gebonden | 25 x 33 cm
rijk geïllustreerd in kleur
vormgeving Jan Boerman (†) en Peter Tychon
isbn
978 94
382 6 | 
nur 693
 
 6004

ca. 5 29,50 | mei
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Wederzijdse verbondenheid in een nieuw daglicht

Eveline Sint Nicolaas is conservator
bij de afdeling Geschiedenis van het
Rijksmuseum en houdt zich onder
andere bezig met de historische
betrekkingen van Nederland met
Suriname, Brazilië en het Caribisch
gebied.
Ketens en banden maakt deel uit
van de Landenreeks van het Rijksmuseum, waarin de gezamenlijke
geschiedenis van Nederland en
verschillende landen overzee wordt
beschreven aan de hand van de
collectie van het Rijksmuseum
(zie ook p. 14).

Eveline Sint Nicolaas
Ketens en banden

r eeds a angeboden

Suriname en Nederland sinds 1600

De Engelse editie, Shackles and
Bonds. Suriname and the Netherlands
from 1600, verschijnt in een gelijke
uitvoering.
isbn 978 94 6004 356 7

Ketens en banden vertelt over de gedeelde geschiedenis van Suriname en
Nederland aan de hand van voorwerpen uit de collectie van het Rijksmuseum: gezichten op suiker- en kofﬁeplantages en luxe glazen om op
de voorspoed van het bezit hiervan te drinken. Kaarten van Suriname
waarop de veroveringen op de natuur of de strijd tegen de Marrons te
zien zijn. Foto’s van de winning van goud en bauxiet die de latere exploitatie van het land tonen.
Ketens en banden laat zien dat deze voorwerpen – en vele andere – ook
het verhaal van de slaafgemaakten of de contractarbeiders vertellen.
Zo krijgt de collectie van het Rijksmuseum een nieuwe betekenis. De
vaak persoonlijke verhalen achter de voorwerpen gaan ook over de
Surinamers die in de loop der eeuwen naar Nederland kwamen. Wie
waren zij en wat bracht hen hier?
Ketens en banden is een boek over verovering en geweld, onderdrukking
en menselijkheid, veerkracht en verbondenheid.

ca. 248 p. | gebonden | 20 x 25 cm
geïllustreerd in kleur
vormgeving Irma Boom Office
isbn 978
94 6004
349 9 | nur
691


ca. 5 24,50 | mei
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boekenweek 2018 – natuur

Tweede
druk

Jos A.A.M. Biemans r eeds a angeboden
Boeken voor de geleerde burgerij

Henk Manschot
Blijf de aarde trouw

De stadsbibliotheek van Amsterdam tot 1632

Pleidooi voor een nietzscheaanse terrasoﬁe

Het verhaal van de Universiteitsbibliotheek
van Amsterdam begint bij de parochiebiblio
theek in de Nieuwe Kerk aan de Dam
(ca. 1400-1632), waarvan geestelijkheid,
docenten van de Latijnse school en geleerde
burgers gebruikmaakten. Deze vroegste
voorloper van de ub krijgt gestalte door
ruime aandacht voor de bibliotheekruimten
en hun inrichting, voor het beheer van de
collectie, voor schenkingen en aankopen. En
ook voor de samenstelling en de aard van het
boekenbezit, de eerste gedrukte catalogi en
typograﬁsche en kunsthistorische aspecten
van de boeken.
Er wordt bovendien gekeken naar stads
bibliotheken elders in de Noordelijke Nederlanden, waardoor het boek een bijdrage
levert aan de geschiedenis van stad en land,
en de intellectuele ontwikkelingen in de late
middeleeuwen en de vroegmoderne tijd.

‘De aarde is ziek en die ziekte heet de mens.’
Deze diagnose stelde Friedrich Nietzsche
al zo’n 150 jaar geleden. Het ergst is dat de
moderne mens zich vervreemd heeft van
de aarde en de natuur om hem heen. Nietzsche zoekt de remedie in een manier van
ﬁlosoferen waarin de aarde en de wijze
waarop mensen haar zouden kunnen
bewonen en bewerken centraal staat.
Henk Manschot houdt een beargumenteerd
pleidooi om het motto ‘Blijf de aarde trouw’
tot leidraad te nemen voor een hedendaagse
ecologische levenskunst en ‘terrasoﬁe’.
‘Verrassend nieuwe interpretatie van
de ﬁlosoof Friedrich Nietzsche als milieuprofeet.’ – Hans Achterhuis, de Volkskrant

ca. 528 p. | gebonden | 20 x 26 cm

reeks Kristalpaleis

geïllustreerd, deels in kleur

208 p. | paperback | 14 x 21 cm

vormgeving Piet Gerards Ontwerpers

vormgeving Ingo Offermanns

isbn
978 94
357 4 | nur 615
 
 6004


isbn 978
94 6004
290 4 |
nur 730


ca. 539,95 | maart
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Jos Muyres & Marieke Winkler (red.)
Tegen de schenen

r eeds a angeboden

Paul Claes r eeds a angeboden
Gouden vertaalregels

Opstellen over recente Nederlandse en Vlaamse literatuur

Tips voor beginnende (en andere) vertalers

‘De roman is een hoer geworden’, schreef
Marcel Möring, en met die woorden haalde
hij uit naar collega-schrijvers die met
toegankelijke en vlotte boeken hengelen
naar het grote publiek. Het is een klacht die
vaker wordt gehoord. De essays in Tegen de
schenen zijn geen hapklare brokken, maar
gaan over boeken die zich kenmerken door
een zekere tegendraadsheid, door taboes aan
te snijden en ethische of morele grenzen te
onderzoeken. Soms ook in een ongebruikelijke vorm. Al deze boeken getuigen van
moed en ze breken met heersende opinies en
conventies.
Tegen de schenen is een vervolg op het succesvolle Op de hielen (2013); de essays zijn
gewijd aan werk van Hanna Bervoets, Jeroen
Brouwers, A.H.J. Dautzenberg, Arnon Grunberg, Kees ’t Hart, Auke Hulst, A.L. Snijders,
Ted van Lieshout en Margot Vanderstraeten.

Veel vertalingen zijn gesteld in een soort van
‘vertaals’, een idioom waarin de vreemde
taal al te sterk doorklinkt. Vooral beginnelingen hebben de neiging krampachtig vast te
houden aan woordenschat, woordvolgorde
en zinsbouw van het origineel. Door betrekkelijk simpele regels kunnen we tot een
vertaling komen die het taaleigen van het
origineel eerbiedigt en meteen veel leesbaarder is.
De gerenommeerde vertaler en vertaaldocent
Paul Claes brengt hier de gouden vertaalregels samen die hij in zijn vijftigjarige praktijk
heeft ontdekt. Hij geeft talrijke voorbeelden
voor vertalen uit het Frans, Engels en Latijn
en voor het omdichten van poëzie. Zijn
collega’s Frans Denissen en Adam Heylen
nemen het Italiaans voor hun rekening.

ca. 192 p. | paperback | 14 x 22 cm

ca. 192 p. | paperback | 12 x 17,5 cm

vormgeving Brigitte Slangen

vormgeving Brigitte Slangen

isbn
978 94
352 9 | nur 620
 
 6004


isbn
348 2 | nur
 978
 94
 6004

 611

ca. 519,95 | februari
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Han Meyer, MaartenJan Hoekstra & John Westrik
Stedenbouw r eeds a angeboden

Frits Palmboom r eeds a angeboden
Atlas van het IJsselmeergebied

Kern en perspectieven

Kerntaak van de stedenbouwkunde is het
ontwerp van de stadsplattegrond, waarmee
de indeling van het grondgebied in openbare
en private gronden wordt vastgelegd. Daarbij
spelen ontwikkelingen in het programma
en het ruimtegebruik van de stad een rol,
wordt de openbare ruimte ontworpen en
ingericht, en worden regels voor het bouwen geformuleerd. Deze onderdelen van het
stedenbouwkundig werk moeten in relatie
worden gezien met de bewerking van het
grondgebied: wat betekent een uitbreiding of
verandering van een stad?
Stedenbouw biedt een overzicht van de
grondslagen van de stedenbouwkundige
discipline en behandelt de relevantie ervan
voor de 21e eeuw. Gebaseerd op eeuwenlange ervaring, traditie en actuele praktijk
van de Nederlandse stedenbouwkunde, maar
relevant tot ver over de grenzen.

Het IJsselmeer is een toeristische trekpleister. Tegelijkertijd is het een belangrijk
vogelgebied, een ‘regionale regenton’, een
stagnerend ecosysteem, een door klimaatverandering groter wordende bedreiging
en een ‘ruimtelijke reserve’. De Atlas van
het IJsselmeergebied vertelt het verhaal over
uiteenlopende benaderingen en functies van
het gebied. De dynamiek van de delta wordt
gekoppeld aan de alledaagse perceptie – als
toerist, bewoner of argeloze voorbijganger –
van de ruimte vanaf de dijk, de kade en het
water. Het boek doet bovendien handreikingen voor de ontwikkeling van het gebied.

Een Engelstalige uitgave verschijnt als:
Ook in het Engels: Urbanism. Fundamentals

Atlas of the IJsselmeer Region

and Prospects | isbn 978 94 6004 336 9

isbn 978 94 6004 337 6

ca. 480 p. | paperback | 20 x 25 cm

ca. 200 p. | gebonden | 22 x 24 cm

rijk geïllustreerd in kleur

rijk geïllustreerd in kleur

vormgeving Piet Gerards Ontwerpers

vormgeving Piet Gerards Ontwerpers

isbn
328 4 | nur
 978
 94
 6004

 688

isbn 978
94 6004
298 0 |
nur 688


ca. 529,50 | juni
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Derde
druk

Sigmund Freud
Drie verhandelingen over de theorie
van de seksualiteit

Max Weber
Wetenschap als beroep & Politiek als beroep

De eerste editie (1905)

De Drie verhandelingen verschenen voor
het eerst in 1905. Ze bevatten verbazend
actuele inzichten over de betekenis van de
menselijke seksualiteit. Ze ontsnappen dan
ook aan de heteronormativiteit die het werk
van Freud en veel psychoanalytische auteurs
kenmerkt. De oorspronkelijke editie werd
veronachtzaamd door de interpretatoren.
De Drie verhandelingen zijn nu in hun
oervorm gepubliceerd. Philippe Van Haute
en Herman Westerink schreven een grondige historische beschouwing en bogen zich
vervolgens over de status van de perversies,
die het belang van deze tekst overtuigend
aantonen.

Max Webers klassieke essays bieden een
beknopte kennismaking met de centrale thema’s van zijn werk. Volgens Weber verschaft
de wetenschap ons helderheid over wat ons
echt ter harte gaat en geeft de politiek ons
de moed om daarvoor op te komen. In een
elegante vertaling van Hans Driessen.
‘Ik ben van mening dat iedereen die in
Nederland in de politiek gaat, welke richting
of overtuiging dan ook toegedaan, eerst een
toelatingsexamen zou moeten doen, waarbij
deze essays van Max Weber tot de verplichte
literatuur zouden horen.’ – H.J.A. Hofland

Een Engelse editie van Drie verhandelingen,
eveneens met uitgebreid commentaar van
Van Haute en Westerink, verscheen bij
Verso Books.

vertaling Wilfred Oranje (†)
160 p. | paperback | 14 x 22 cm

120 p. | paperback | 13,5 x 21 cm

vormgeving Mijke Wondergem

vormgeving Mijke Wondergem

isbn
978 94
302 4 | nur 730
 
 6004


isbn 978
94 6004
095 5 | 
nur 703
 


519,95 | recent verschenen
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De Stevenskerk

Ben Luderer
Nijmegen in vogelvlucht

750 jaar spiegel van Nijmegen

Tekening van een stad 1876-1910

Deze prachtige uitgave bevat niet alleen
nieuwe inzichten in de bouwgeschiedenis,
maar ook uitgebreide informatie over de
bouwsculpturen, wandschilderingen en het
interieur van het grootste monument van
de oudste stad van Nederland. Daarnaast
is er ruim aandacht voor de orgels. Wat de
kerkelijke geschiedenis betreft, wordt in de
eerste hoofdstukken het reilen en zeilen in
de Middeleeuwen besproken en aansluitend
de roerige jaren in de zestiende en zeventiende eeuw. De geschiedenis van het kerkelijk
leven na de reductie belicht vooral de relatie
tussen protestant en katholiek Nijmegen.
En natuurlijk is er volop aandacht voor de
wederopbouw van de kerk na de Tweede
Wereldoorlog.

Vanaf 1970 werkte Ben Luderer aan een
monumentale en zeer gedetailleerde tekening van de Nijmeegse binnenstad, het
stadsdeel dat ligt tussen de Waalkade en de
laatnegentiende-eeuwse stadsuitbreidingen.
De voorstelling in vogelvluchtperspectief
omvat de periode tussen 1876 en 1910, een
tijd waarin het historische centrum nog
vrijwel onaangetast was. Daarom is Luderers
getekende restauratie een waardevol document van een stukje stad dat door de sloop
van de stadsmuren, het bombardement van
1944 en de naoorlogse verkrotting en afbraak
goeddeels is verdwenen.
Door de vele bewerkingen is de tekening een
collage van stukken papier geworden. Het
procesmatige, het tijdsverloop en de universele werkwijze maken dit kunstwerk actueel
en eigentijds. De tekening heeft een grote
zeggingskracht, die het speciﬁeke stadsbeeld
van Nijmegen ver overstijgt.

312 p. | gebonden | 23,5 x 29 cm

Met tekening van de stad in groot formaat.

rijk geïllustreerd in kleur

128 p. | paperback | 26 x 22 cm | rijk geïllustreerd

vormgeving Brigitte Slangen

vormgeving Jan-Wieger van de Berg

isbn
978 94
345 1 | nur 693
 
 6004


isbn
354 3 | nur 693
 978
 94
 6004


529,95 (535 vanaf 1 februari) | recent verschenen
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Tweede
druk

Pim Waldeck
Maarten van der Goes van Dirxland (1751-1826)
Nederlands eerste minister van Buitenlandse Zaken

In de Bataafs-Franse tijd (1795-1814) was de
Nederlandse buitenlandse politiek volledig
gericht op het voortbestaan van de staat.
In deze tijd gaf Maarten van der Goes van
Dirxland, een Haagse burgemeesterszoon en
Nederlands eerste minister van Buitenlandse
Zaken, tien jaar lang leiding aan de Nederlandse diplomatie. Hij had daarbij slechts
één doel voor ogen: het handhaven van de
naam Holland op de kaart van Europa. Maar
zijn ambtsperiode had iets tragisch. Hoewel hij wist dat de hoogtijdagen van Tromp
en De Ruyter voorbij waren, weigerde hij
Napoleons opmerking ‘Holland is als een
satelliet van een planeet’ te accepteren. Door
het prisma van het leven en de carrière van
Maarten van der Goes biedt Pim Waldeck in
deze biograﬁe een geactualiseerd beeld van
de Nederlandse buitenlandse politiek in de
overgang naar een nieuwe eeuw.

Het regent in de trompetten
De mooiste gedichten van Pierre Kemp
gekozen door Wiel Kusters en Ingrid Wijk

Een kleurrijker dichter dan Pierre Kemp
(1886-1967) heeft Nederland niet gekend.
Vanuit zijn Maastrichtse ‘dichterkluisje’
manoeuvreerde hij zijn vele kleurige, korte
gedichten de Nederlandse dichtkunst binnen. Lezers schreven hem dat zijn gedichten
hen gelukkig maakten. En dat vermogen
hebben ze. Alledaagse belevenissen worden
door de sterk zintuiglijke en steevast verwonderde dichter tegen het licht gehouden.
Ernst, humor en beminnelijke melancholie
wisselen elkaar af. Er zijn gedichten over het
verlangen, de vrouw, licht en kleuren, klank
en muziek, planten en dieren, nacht en dromen, stad en land, ouderdom en dood, maar
ook over kind zijn op latere leeftijd.
‘Het is of de tijd er geen vat op heeft
gekregen, zo fris is deze poëzie. En zo
kleurrijk. Zijn steevast rijmende poëzie is
helder en verstaanbaar, vol sprankelende
taalvondsten.’ – Janita Monna, Trouw

408 p. | gebonden | 15 x 23 cm
geïllustreerd, deels in kleur

168 p. | paperback | 13 x 21 cm

vormgeving Brigitte Slangen

vormgeving Marc Vleugels

isbn
342 0 | nur 680
 978
 94
 6004


isbn
347 5 | nur 306
 978
 94
 6004


5 29,50 | recent verschenen
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Derde
druk

Craig Harline
Wereld in wanorde

Craig Harline
Jacobs vlucht

Maarten Luther en de geboorte van de Reformatie

Een familiesaga uit de Gouden Eeuw

We maken kennis met Maarten Luther in
de cruciale eerste jaren van zijn kruistocht
tegen Rome: een briljant maar ook grillig en
zelﬁngenomen monnik, eindeloos tobbend
over zijn zielenheil. Luthers opvattingen
brengen hem in conflict met geleerden,
priesters, bisschoppen, vorsten en uiteindelijk de paus – uitmondend in een van de
belangrijkste keerpunten in de wereldgeschiedenis: de Reformatie. Craig Harline
beschrijft niet alleen de religieuze discussies,
maar ook het politieke gekonkel en de vele
bondgenootschappen die zich rondom en
tegen Luther vormden. Wereld in wanorde
brengt ons zo dicht bij zijn dramatische leven, dat je bijna voelt hoe onzeker de afloop
ook voor Luther zelf lange tijd moet zijn
geweest.

Een indrukwekkend portret van vier generaties, op de vlucht vanwege hun geloof.
De vader van de oude Jacobus Rolandus
bekeert zich rond 1560 tot de nieuwe (gereformeerde) godsdienst en moet met zijn
gezin vluchten voor Alva. Jacobus blijkt een
begaafde jongen, wordt een vooraanstaand
predikant en maakt naam als vertaler van de
Statenbijbel. Zijn zoon, Timotheus, wordt
predikant in Ouderkerk aan de Amstel en
Boxtel, maar maakt zich in beide plaatsen
onmogelijk. Kleinzoon Jacob Rolandus bekeert zich als minderjarige tot het katholieke
geloof en vlucht naar Antwerpen, achternagezeten door zijn vader. Daar treedt hij in bij
de jezuïeten, waarna hij als missionaris naar
Brazilië vertrekt. Een ramp die zijn ouders
en zus nooit te boven komen.
Jacobs vlucht stond op de shortlist van de
Libris Geschiedenisprijs 2017.

‘Een meeslepend portret van een eigengereide monnik’– Rob Hartmans, Historisch Nieuwsblad
vertaling Jeske Nelissen

‘Een prachtig boek om achter elkaar uit te
lezen. Het leest als een roman.’ – Trouw

336 p. | paperback | 15 x 23 cm
geïllustreerd, deels in kleur

352 p. | paperback | 15 x 23 cm | rijk geïllustreerd, deels in kleur

vormgeving Mijke Wondergem

vormgeving Mijke Wondergem

isbn
978 94
341 3 | nur 680
 
 6004


isbn 978
94 6004
299 7 | nur


 686

524,95 | recent verschenen
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Maarten Hell
De Amsterdamse herberg 1450-1800

Tim Verlaan
De ruimtemakers

Geestrijk centrum van het openbare leven

Projectontwikkelaars en de Nederlandse binnenstad 1950-1980

In het Amsterdamse herbergwezen was
ruimschoots plaats voor benevelde bezoekers, banketten, zakkenrollerij, gokzucht
en ontucht, maar de stedelijke drinkhuizen
waren ook serieuze bedrijven die essentiële
taken vervulden in de samenleving, zoals het
sluiten van overeenkomsten en het verstrekken van opdrachten aan kunstenaars,
zeelieden en knechten. Burgers en passanten
vonden er veiligheid, een maaltijd, dranken en dikwijls een logeeradres. Herbergen
ontvingen velerlei soorten volk en boden
een podium voor politieke activiteiten. Ook
vond een belangrijk deel van de koophandel
in de gelagkamer plaats. Maarten Hell schetst
de herberg als centrum van het openbare
leven in de vroegmoderne periode.

De naoorlogse welvaartsgroei leidde tot een
explosieve toename van het aantal auto’s
en een snelgroeiende vraag naar moderne
kantoor- en winkelruimte. In de binnensteden moest daarvoor ruimte worden gemaakt.
Projectontwikkelaars lanceerden plannen als
het Utrechtse Hoog Catharijne, maar al snel
ontstond verzet tegen hun visioenen. In De
ruimtemakers onderzoekt Tim Verlaan de
geschiedenis van dit conflict. Daarbij staan
de visies van projectontwikkelaars en machtige bouwondernemingen centraal. Hoe en
waarom wilden bestuurders met hen samenwerken, en waarom botsten zij uiteindelijk
met burgers? Het gebruik van nieuw bronnenmateriaal leidt tot verrassende inzichten.

‘Het boek gaat om drank als smeerolie van
het sociale leven. In zaken zo goed als in
seks, vertier of in de politiek.’ – Wim Noordhoek

‘Een fascinerend inkijkje hoe ontwikkelaars
in die jaren wethouders – links of rechts, dat
maakte niet uit – wisten in te pakken om hun
megaprojecten door te drukken.'
– Vastgoedjournaal

488 p. | paperback | 17 x 23 cm

216 p. | gebonden | 16 x 24 cm

geïllustreerd, deels in kleur

rijk geïllustreerd, deels in kleur

vormgeving Mijke Wondergem

vormgeving Piet Gerards Ontwerpers

isbn 978
94 6004
343 7 | nur 680


isbn 978
94 6004
346 8 | nur 648



529,95 | recent verschenen
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Clemens Verhoeven & André Stufkens
Johan Maelwael en de Gebroeders van Limburg
Grondleggers van de Nederlandse schilderkunst

De Nederlandse schilderstraditie begon niet
in het tweede kwart van de vijftiende eeuw
met de gebroeders Van Eyck en de Vlaamse
Primitieven: vanaf 1373 waren in Nijmegen
de ateliers van de schildersdynastie Mael
wael-Van Limburg gevestigd. Vlak voor 1400
traden Johan Maelwael en zijn drie jonge
neven Paul, Johan en Herman van Limburg
in dienst van de Franse koninklijke familie.
Ze maakten pijlsnel carrière, maar stierven
ook kort na elkaar (1415-1416), waarschijnlijk
aan de pest. Johan Maelwael en de Gebroeders
van Limburg toont tientallen hoogtepunten
van hun prachtige oeuvre en vertelt het fascinerende verhaal van hun tijd, hun wereld
en hun korte, maar veelbewogen levens.
‘Naast Van Gogh en Rembrandt moet in
ons nationale geheugen ook de naam van de
gebroeders Van Limburg geprent worden.
Wie wil kennismaken met het werk van deze
Grote Kunstenaars, kan zich nu vergapen aan
dit boek.’– Nederlands Dagblad

Peter Jan Margry, Ignaz Matthey,
Jenny Reynaerts & Jurjen Vis
Het verdwenen hofje
Het Henriëtte Hofje, zijn stichters en hun erfgoed

Tussen 1869 en 1956 stond aan de Stadhouderskade in Amsterdam het Henriëtte Hofje,
gebouwd in oud-Hollandse stijl. Het was gesticht door Jacob de Vos en Henriëtte Wurfbain. Deze rijke Amsterdammers steunden
onderwijs, barmhartigheid en armenzorg,
maar toonden ook een grote passie voor de
kunsten. Jacob de Vos is vooral bekend geworden door zijn optreden als mecenas om
de historieschilderkunst te bevorderen en
zijn imponerende collectie tekeningen van
oude meesters – met zijn tekeningen kon het
Rijksprentenkabinet in één klap de collectie
verdubbelen.
Het verdwenen hofje beschrijft de bouw- en
bewoningsgeschiedenis van het hofje en de
fascinerende geschiedenis van leven en erfgoed van het echtpaar De Vos-Wurfbain, in
het bijzonder van Jacobs mecenaat, collectie
en verzamelmanie. De vele fraaie illustraties
ondersteunen deze bijzondere geschiedenis.
256 p. | gebonden | 22 x 28 cm

176 p. | paperback | 22 x 28 cm

geïllustreerd in kleur

vormgeving Brigitte Slangen

vormgeving Piet Gerards Ontwerpers

isbn 978
94 6004
339 0 | nur

 640

isbn 978
94 6004
360 4 | nur 693



524,50 | recent verschenen
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Bijdragen en Mededelingen Gelre

Jaarboek Numaga 2017/64

OverHolland 18/19

Historisch Jaarboek voor Gelderland,
deel cviii | 2017

Heden en verleden van Nijmegen
en omgeving

Universiteit en stad

De recentere geschiedenis van
de provincie Gelderland staat
centraal in dit jaarboek. Van de
voormalige Kleefse enclaves en
de teloorgang van de riviervisserij tot de geschiedenis van de
Stichting De Gelderse Bloem en
de Arnhemse muziekscene. In
een bijdrage over een compagnie
Duitse soldaten komt het verleden wel erg dichtbij – een postzak met brieven naar huis dook
recent op in de archieven van het
niod en geeft een uniek beeld
van hun belevenissen tijdens de
laatste oorlogsmaanden. Het testament van hertogin Catharina
van Beieren (1400) en het functioneren van dorpsbesturen in het
Rivierengebied in de tijd van de
Republiek brengen ons ten slotte
naar een verder verleden.

Het jaarboek biedt een brede
waaier aan historische onderwerpen: het belang van stadsboerderijen door de eeuwen heen; twee
markante gebouwen: het jezuïetenbolwerk Berchmanianum
en het Auto-Palace; de historie
van het veer van Overasselt naar
Grave; de lotgevallen van twee
joodse families Jacobs (19301945) en de curieuze vriendschap
tussen de rechts-katholieke
Gelderlander-hoofdredacteur
Louis Frequin en de linkse schrijver-essayist A. den Doolaard.
Verder besprekingen van recente
boeken, archeologische vondsten
(de bewoningsgeschiedenis van
Nijmegen-Noord) en aanwinsten
van Regionaal Archief Nijmegen, Museum Het Valkhof en het
centrum voor natuur en cultuurhistorie De Bastei.

De universiteiten in Delft en
Eindhoven waren in Nederland de eerste waarvoor na
de Tweede Wereldoorlog het
‘campusmodel’ werd ingevoerd: de ontwikkeling van
de universiteit tot autonoom
stadsdeel. In OverHolland 18/19
wordt aan deze ontwikkeling
vanuit diverse invalshoeken
aandacht besteed. Hoe de campus zich ontwikkelt, blijkt uit
het voorbeeld van de universiteit van Tilburg. Het masterplan van Bauhütte, de design
based research group van de
tu Eindhoven en het ontwerp
van Kees Kaan voor een nieuw
onderwijs- en zelfstudiecentrum tonen hoe de behoefte
aan een nieuw soort universiteitsgebouwen en de campus
met elkaar in overeenstemming
gebracht kunnen worden.

288 p. | paperback | 16 x 24 cm

232 p. | paperback | 17 x 24 cm

224 p. | paperback | 23 x 22 cm

geïllustreerd, deels in kleur

geïllustreerd, deels in kleur

geïllustreerd

vormgeving Martien Frijns

vormgeving Peter Tychon

vormgeving Roger Willems

isbn 978 94 6004 351 2 | nur 693

isbn 978 94 6004 359 8 | nur 693

isbn 978 90 7569 304 8 | nur 648

5 29,50 | recent verschenen

5 24,95 | recent verschenen

5 24,50 | recent verschenen
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Meindert Schroor
Historical Atlas of Leeuwarden

Christel Theunissen
Koorbanken in Brabant 1425-1550:
‘ Van goeden houte gemaekt’

Esther Mourits
Een kamer gevuld met de
mooiste boeken

Het werk van laatmiddeleeuwse
schrijnwerkers en beeldsnijders

De bibliotheek van Johannes Thysius
(1622-1653)

Aan het begin van de zestiende
eeuw maakte de Eindhovense
schrijnwerker Jan Borchman
koorbanken voor drie kerken
in het hertogdom Brabant. Alle
facetten van de middeleeuwse
wereld zijn afgebeeld: scènes uit
het dagelijks leven, spreekwoorden en fabels, heiligen, monsters
en mensen, en Bijbelse verhalen.
Het arbeidscontract was het
belangrijkste document inzake
de vervaardiging van koorbanken. Op basis daarvan wordt in
Koorbanken in Brabant inzicht
gegeven in de sociaaleconomische situatie van schrijnwerkers
en beeldsnijders in laatmiddeleeuws Brabant. Bovendien is er
aandacht voor de situatie na de
Beeldenstorm, de restauraties en
de herwaardering in de negentiende en twintigste eeuw.

In Een kamer gevuld met de
mooiste boeken beschrijft Esther
Mourits de ontstaansgeschiedenis van de bibliotheek van de
Leidse jurist Johannes Thysius.
Thysius is een ongrijpbare ﬁguur:
voortdurend bezig met boeken,
maar lezen of studeren deed hij
nauwelijks. Hij was gesteld op
status en rijkdom en hield er een
comfortabele levensstijl op na,
maar gebruikte zijn geld vooral
om boeken te verzamelen en
daarmee uiteindelijk de studie
van anderen te faciliteren. Het
resultaat van Thysius’ werk is
een goedgesorteerde bibliotheek,
representatief voor zijn tijd en
met verrassend veel kennis en
kunde samengesteld.

80 p. | gebonden | 25 x 33 cm

372 p. | gebonden | 20 x 22 cm

336 p. | gebonden | 20 x25 cm

rijk geïllustreerd in kleur

rijk geïllustreerd, deels in kleur

rijk geïllustreerd, deels in kleur

vormgeving Jan Boerman (†) en Peter Tychon

vormgeving Brigitte Slangen

vormgeving Piet Gerards Ontwerpers

isbn 978 94 6004 350 5 | nur 693

isbn 978 94 6004 333 8 | nur 654

isbn 978 94 6004 306 2 | nur 615

5 24,50 | recent verschenen

5 29,50 | recent verschenen

5 29,50 | leverbaar

Capital of Friesland, European Capital
of Culture 2018

Leeuwarden is al ruim vijf eeuwen de hoofdstad van Fryslân,
maar de nederzetting is minstens
twee maal zo oud. De Historical
Atlas of Leeuwarden brengt de
ontwikkeling in kaart van een
terpdorp aan een zeearm, via
de bloei als zetel van de Friese
stadhouders in de Gouden Eeuw
tot centrum van werkgelegenheid
en cultuur in een eigenzinnige,
perifere regio met een nadruk op
onderwijs, diensten en innovaties op het gebied van water.
Aan de hand van een ruime
selectie kaarten, cartograﬁsche
reconstructies, schilderijen en
foto’s wordt de geschiedenis
van ‘de kleinste grote stad’ van
Nederland beschreven.

De Nederlandstalige versie verscheen als
Historische atlas van Leeuwarden. Prijs 1 24,50,

Bekroond met de wetenschappelijke
prijs van de Historische Vereniging
Oud Leiden 2017

isbn 978 94 6004 230 0.
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k r i s ta l pa l e i s

Kristalpaleis is een reeks voor
eigentijdse filosofie. Sinds 2009
verschenen zestien delen.

Tweede
druk

‘Door aandacht te vragen voor
de doodsdrift, snijdt Moyaert
een belangrijk thema aan.’
– Marjan Slob, de Volkskrant

‘Behoort tot het beste wat er
in het Nederlandse taalgebied
over Heidegger is verschenen.’
– Friesch Dagblad

319,95 | 168 p. | paperback | 978 94 6004 188 4

319,95 | 208 p. | paperback | 978 94 6004 198 3

Derde
druk

‘Wie Zizeks werk intensief wil
bestuderen kan uitwijken naar
de studie van Vande Veire.’
– Hans Achterhuis, de Volkskrant

‘Origineel en prikkelend.’
– Thijs Kramer, 8Weekly

Rudi Visker denkt met en tegen
Foucault in dit ontrafelende werk.

315,- | 272 p. | paperback | 978 94 6004 025 2

315,- | 272 p. | paperback | 978 94 6004 032 0

324,50 | 432 p. | paperback | 978 94 6004 215 7

Tweede
druk

‘Het spoor dat de auteur zo door
Sein und Zeit trekt is boeiend,
belangwekkend en zeker niet
vanzelfsprekend.’ – Gert-Jan van
der Heiden, nbd Biblion
315,- | 248 p. | paperback | 978 94 6004 030 6

Prospectus VJ2018MW4.indd 40

‘Een aanrader voor iedereen die in
de scheikundeles met ontzag
de explosies heeft aanschouwd.’
– Roel Neijts, vox Magazine
315,- | 376 p. | paperback | 978 94 6004 048 1

‘Een rijk boek dat de functie
verdient om een standaard te
zijn voor verder onderzoek
naar Nietzsches werk.’
– Hans Ester, Friesch Dagblad
315,- | 336 p. | paperback | 978 94 6004 067 2
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Derde
druk

‘Haarscherp en overtuigend brengt
Van Tongeren Nietzsche in beeld.’
– Wessel ten Boom, Friesch
Dagblad

‘Van der Heiden betoont zich
een voorbeeldige boodschapper én interpreet van filosofische
goden.’ – Marc van Dijk, Trouw

‘This book provides a series
of sharp and profound analyses.’
– Philippe Lepers, Tijdschrift
voor Filosofie

319,95 | 232 p. | paperback | 978 94 6004 098 6

315,- | 304 p. | paperback | 978 94 6004 093 1

322,50 | 294 p. | paperback | 978 94 6004 092 4

Tweede
druk

‘De commentator is door de
meester besteld. Visser krijgt
vier sterren.’ – Arnon Grunberg,
de Volkskrant

‘Lieven De Cauters denken
onderneemt grote en vaak
boeiende vluchten.’
– Carel Peeters, Vrij Nederland

‘De verdienste van Blijf de aarde
trouw is dat de fysioloog in de filosoof Nietzsche alle aandacht krijgt.’
– Carel Peeters, Vrij Nederland

319,95 | 172 p. | paperback | 978 94 6004 149 5

319,95 | 224 p. | paperback | 978 94 6004 210 2

319,95 | 208 p. | paperback | 978 94 6004 290 4

‘Een zeer origineel, analytisch
helder en genuanceerd boek.’ –
Taede A. Smedes, nbd Biblion

‘Een cadeau' – Mia Vaerman,
Ons Erfdeel
319,95 | 248 p. | paperback | 978 94 6004 315 4

> De nieuwste titel in het
Kristalpaleis vindt u op
p. 6 (Het uitschot en de geest).

319,95 | 184 p. | paperback | 978 94 6004 327 7
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v e r ta a l de k l a s si e k e r s

Derde
druk

‘Een briljante verzameling teksten.’
– P.F. Thomése, nrc Handelsblad

Verplichte kost voor weten
schappers en politici van nu.

324,50 | 288 p. | paperback | 978 94 6004 128 0

315,- | 120 p. | paperback | 978 94 6004 095 5

‘Een boek om bij stil te staan,
te overdenken.’ – Nicole des
Bouvrie, Zinweb
316,95 | 128 p. | paperback | 978 94 6004 195 2

339,50 | 518 p. | paperback | 978 94 6004 164 8

‘Een imposant en vooral dapper
pleidooi om het menselijk verstand
te gebruiken.’ – Rob Hartmans,
De Groene Amsterdammer

‘Een pleidooi voor een open blik,
voor leergierigheid en gretig zoeken
naar waarheid.’ – Klaas Fraanje,
Reformatorisch Dagblad

349,50 | 518 p. | gebonden | 978 94 6004 177 8

319,95 | 264 p. | paperback | 978 94 6004 170 9

315,- | 128 p. | paperback | 978 94 6004 131 0

‘De belangrijkste les is dat we
de macht over het stuur van de
techniek dreigen te verliezen.’
– Reformatorisch Dagblad

Mannheims essay getuigt
van grote denkkracht en
scherpzinnigheid.

Verbazend actuele inzichten over
de betekenis van de menselijke
seksualiteit.

315,- | 78 p. | paperback | 978 94 6004 130 3

319,95 | 160 p. | paperback | 978 94 6004 302 4

‘Dit heeft mijn denken over taal,
literatuur en de wereld bepaald.’
– Maarten van Buuren, Trouw

311,50 | 40 p. | paperback | 978 94 6004 148 8
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in prijs
verlaagd

'Je kan een denkbeeld wel tien keer
lezen en telkens weer een nieuwe nuance
vinden.' – Peter Jacobs, De Standaard

‘Prachtig vormgegeven en
een bijna p
 oëtische vertaling.’
– de Volkskrant

319,95 | 160 p. | paperback | 978 94 6004 320 8

312,50 | 98 p. | gebonden | 978 94 6004 238 6

Derde
druk

‘Een schitterende impressie van
de totale verwarring waaruit de
“historische” avant-garde is ontstaan.’ – nrc Handelsblad
322,50 | 352 p. | paperback | 978 94 6004 265 2

De toegang tot het werk van Nietzsche in een nieuwe, sprankelende
vertaling (zie p. 10).
322,50 | ca. 352 p. | paperback | 978 94 6004 329 1

‘Behoort tot de absolute toppen
van de moderne Europese
literatuur.’ – Cyrille Offermans,
De Groene Amsterdammer

‘Voor elke Rusland-belangstellende
een belangrijke uitgave.’
– Dolf Bruinsma, Pokrof

314,95 | 104 p. | paperback | 978 94 6004 211 9

978 94 6004 228 7

332,50 | 304 p. | gebonden | geïllustreerd

in prijs
verlaagd

De fundamenten van het marxisme
nu in één band (zie p. 9).
319,95 | ca. 208 p. | paperback | 978 94 6004 369 7

‘In onszelf ontdekken we wat de
ander voor ons verborgen houdt.’
– Vauvenargues
39,95 | 96 p. | gebonden | 978 94 6004 239 3
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a rc h i t ec t u u r e n s t e de n bou w bi j va n t i lt

Derde
druk

Dit boek plaatst het leven en
werk van Jan Duiker in een brede
context en beschrijft hoe hij tot
zijn vooruitstrevende architectuuropvattingen kwam.
Herman van Bergeijk, Jan Duiker

‘Een boeiende esthetische analyse
van de jaren dertig stijl.’ – Bernard
Hulsman, nrc Handelsblad
Joost Kingma, De magie van het jaren ’30 huis
319,95 | 160 p. | paperback | geïllustreerd
978 94 6004 281 2

Tweede
druk

‘Een imposant boek over het
ontstaan van het architectenvak in
de Lage Landen. Een zeer boeiend
onderzoek.’ – Nicolaas Matsier,
nrc Handelsblad
Merlijn Hurx, Architect en aannemer

324,50 | 320 p. | gebonden | geïllustreerd

329,50 | 496 p. | paperback | geïllustreerd

978 94 6004 242 3

978 94 6004 153 2

‘Een interessante studie, juist ook
omdat er aandacht is voor de beweging van de (semi-)periferie
naar het centrum.’ – Volzin
Ton Bevers e.a. (red.),

‘Een gedegen, gedetailleerd,
zeer zakelijk geschreven boek,
voorzien van vele relevante
illustraties.’ – Roelof van Gelder,
nrc Handelsblad

Een pleidooi voor de schets als
communicatiemiddel. Het boek
geeft een inkijkje in de belevingswereld en verbeeldinsgkracht van
de architect.

Nederlandse kunst in de wereld

Geert Medema, Achter de façade van

Herman van Bergeijk & Michiel Riedijk,

339,50 | 496 p. | gebonden | geïllustreerd

de Hollandse stad

Het handschrift van de architect

978 94 6004 212 6

329,95 | 400 p. | paperback | geïllustreerd

319,50 | 144 p. | gebonden | geïllustreerd

978 94 6004 053 5

978 94 6004 181 5
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‘Rijk geïllustreerd en fraai
vormgegeven.’ – De Limburger

‘Prachtig geïllustreerd.’
– Het Haarlems Dagblad

‘Helder geschreven, voorbeeldig
bezorgd.’ – De Architect

Coen Eggen, Vakwerkbouw

Willemijn Wilms Floet, Het hofje

Jeroen Goudeau, Denken in steen,

329,50 | 264 p. | gebonden | geïllustreerd

329,50 | 240 p. | paperback | geïllustreerd

bouwen op papier

978 94 6004 248 5

978 94 6004 214 0

319,95 | 224 p. | paperback | geïllustreerd
978 94 6004 277 5

‘Een waardevol boek voor
liefhebbers van de geschiedenis
van Amsterdam.’ – Geografie
Esther Gramsbergen,
Kwartiermakers in Amsterdam
324,95 | 240 p. | gebonden | geïllustreerd
978 94 6004 196 9

‘Dit boek opent voor iedereen die
geïnteresseerd is in de geschiedenis en theorie van stad en
stedenbouw een aantal nieuwe
wegen die vragen naar verdere
verkenning.’ – De Architect
Anne Schram e.a. (red.), Stadsperspectieven
324,95 | 320 p. | paperback | geïllustreerd
978 94 6004 224 9

Een bijzonder reisverslag, met tientallen brieven, kaarten en verslagen,
tweehonderd tekeningen, schetsen
en foto’s, dat een veranderend
Europa verbeeldt.
Joan Melchior van der Meij. De Prix de Rome-reizen
van een Amsterdamse School-architect 1907-1910
319,95 | 224 p. | gebonden | geïllustreerd
978 94 6004 297 3

> Zie ook onze recent verschenen titels: De Stevenskerk (p. 33), De ruimtemakers (p. 36) en Het verdwenen hofje (p. 37).
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Filter

nieu w

De Boekenwereld

nieu w

Blad voor bijzondere collecties

Filter is het Nederlandstalige podium waar open, onbekommerd
en onorthodox van gedachten
wordt gewisseld over vertalen en
vertalingen. Het tijdschrift is er
voor iedereen die zich op welke
manier dan ook voor het verschijnsel ‘vertaling’ interesseert:
voor vertalers én theoretici, voor
doeners én denkers.
‘Filter doet wat in andere
kanalen die het over literatuur
hebben meestal wordt verzuimd:
de schijnwerpers volop richten
op het vertalen en op de doorgaans onzichtbare vertalers.’
– Patrick De Rynck, De Morgen

De Boekenwereld is een boeiend
en gevarieerd tijdschrift voor
iedereen die interesse heeft in
het oude en moderne boek en de
prentkunst. Zowel liefhebbers,
antiquaren als wetenschappers
en verzamelaars worden op hun
wenken bediend door de talrijke
wetenschappelijke en meer journalistiek getinte artikelen, die
bovendien prachtig geïllustreerd
zijn.
De diverse onderwerpen, zoals
de geschiedenis van de boekhandel en uitgeverij, typograﬁe,
bibliograﬁe en leescultuur, geven
een volledig beeld van de wereld
van boek en prent.
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96 p. | geïllustreerd in kleur
64 p. | geïllustreerd in kleur

vormgeving Joseph Plateau

vormgeving Martien Frijns

jaar abonnement 5 39,95

jaar abonnement 5 32,50

studenten 5 29,95 | buitenland 5 49,95

studenten 517,50 | los nummer 510,–

los nummer 512,50

verschijnt viermaal per jaar

verschijnt viermaal per jaar

jaargang 25

jaargang 34
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2e druk

3e druk

2e druk
3e druk

				 n i e uw
3		· Fred Jagtenberg, Willem iv
4		· J.A. dèr Mouw (Adwaita), Mijn taalorkest. Een ruime keuze
uit ‘Brahman’
5		· Lucien Custers, Alleen in wervelende wereld. Het leven van
J.A. dèr Mouw [1863-1919]
6 · Gert-Jan van der Heiden, Het uitschot en de geest
7 · Monica Meijsing, Waar was ik toen ik er niet was?
8 · Lennert Savenije, Nijmegen, collaboratie en verzet
9		· Karl Marx & Friedrich Engels, De Duitse ideologie
11		· Michiel Korthals, Goed eten. Filosofie van voeding en
landbouw
12		· Hans Bots, De Republiek der Letteren
13		· Thomas H. von der Dunk, Zuid-Tirol is niet Italië!
15		· Jos Gommans, De verborgen wereld [nl+en]
17		· Ineke Pey & Ernst Homburg, Een kabinet vol kleur
18		· Paul Claes, Het teken van de hamster
19		· Jeroen Dera & Carl De Strycker, Bundels van het nieuwe
millennium
2 e druk
20		 · Griet Op de Beeck, Play it fuckin' loud
21		· Johan Oosterman, Sporen in het landschap
23		· Luc Wolters, Staatsmijn Beatrix
3e druk
2 4		 · Robert-Jan Wille, Mannen van de microscoop
25		· Pieter Huistra, Bouwmeesters, zedenmeesters
26		· Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 2018
27		· Paul Post & Harry de Raad, Historische atlas van Alkmaar
				e e r de r a a ng e b ode n , nog t e v e r s c h i j n e n
10		· Friedrich Nietzsche, De vrolijke wetenschap
22		· Wilfried Uitterhoeve, Billy Gunterman & Ruud Abma,
			 Nieuwe historische atlas van Nijmegen
28		· Eveline Sint Nicolaas, Ketens en banden / Shackles and Bonds
29		 · Jos A.A.M. Biemans, Boeken voor de geleerde burgerij
30		 · Jos Muyres & Marieke Winkler (red.), Tegen de schenen
30		 · Paul Claes, Gouden vertaalregels
31		·		Frits Palmboom, Atlas van het IJsselmeergebied
31		· Han Meyer, MaartenJan Hoekstra & John Westrik,
Stedenbouw
				 r e c e n t v e r s c h e n e n
16		· Anna Koldeweij & Jos Koldeweij (red.), De verbeelder
verbeeld[t]
29		 · Henk Manschot, Blijf de aarde trouw
32		· Sigmund Freud, Drie verhandelingen over de theorie van
			 de seksualiteit
32		· Max Weber, Wetenschap als beroep en Politiek als beroep
33		· Ben Luderer, Nijmegen in vogelvlucht
33		· De Stevenskerk. 750 jaar spiegel van Nijmegen
34		 · Pim Waldeck, Maarten van der Goes van Dirxland (17511826)
34		 · Pierre Kemp, Het regent in de trompetten
35		· Craig Harline, Wereld in wanorde
35		· Craig Harline, Jacobs vlucht
36		 · Maarten Hell, De Amsterdamse herberg 1450-1800
36		 · Tim Verlaan, De ruimtemakers
37		· Clemens Verhoeven & André Stufkens, Johan Maelwael
en de Gebroeders van Limburg
37		· Peter Jan Margry e.a., Het verdwenen hofje
38		· Bijdragen en Mededelingen Gelre, Historisch jaarboek
38		· Jaarboek Numaga 2017/64
38		· Over Holland 18/19
39		· Meindert Schroor, Historical atlas of Leeuwarden
39		· Christel Theunissen, Koorbanken in Brabant 1425-1550
39		· Esther Mourits, Een kamer gevuld met de mooiste boeken
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				 t i j d s c h r i f t e n
46		 · Filter
46		 · De Boekenwereld
			 r i j k s m u s e u m l a n de n r e e k s
14		· Gijs van der Ham, Dof goud / Tarnished Gold
14		· Jan de Hond & Menno Fitski, De smalle brug /
A Narrow Bridge
14		· Tristan Mostert & Jan van Campen, Zijden draad /
Silk Thread
14		· Harm Stevens, Gepeperd verleden / Bitter Spice
14		· Lodewijk Wagenaar, Kaneel & olifanten /
Cinnamon & Elephants
14		· Martine Gosselink, Maria Holtrop & Robert Ross (red.),
Goede Hoop / Good Hope
				
40		 ·
40		 ·
40		 ·
40		 ·
40		 ·
40		 ·
40		 ·
40		 ·
41		·
41		·
41		·
41		·
41		·
41		·
41		·
41		·

k r i s ta l pa l e i s
Gerard Visser, In gesprek met Nietzsche
Paul Moyaert, Opboksen tegen het inerte
Samuel IJsseling, Heidegger. Denken en danken, geven en zijn
Frank Vande Veire, Tussen blinde fascinatie en vrijheid
Lieven De Cauter, Archeologie van de kick
Rudi Visker, Michel Foucault. Genealogie als kritiek
Paul Heeffer, Ontologie en subjectiviteit
Hub Zwart, De waarheid op de wand
Gert-Jan van der Heiden, De stem van de doden
Roland Breeur, De tijd bestaat niet
Gerard Visser, Heideggers vraag naar de techniek
Lieven De Cauter, Metamoderniteit voor beginners
Henk Manschot, Blijf de aarde trouw		
Paul van Tongeren, Het Europese nihilisme
Gerbert Faure, Vrije wil, moraal en het geslaagde leven
Paul Moyaert, Schizofrenie

				
42		 ·
42		 ·
42		 ·
42		 ·
42		 ·
42		 ·
42		 ·
43		 ·
43		 ·
43		 ·
43		 ·
43		 ·
43		 ·

v e r ta a l de k l a s s i e k e r s
Theodor W. Adorno, Minima Moralia
Jacques Derrida, Sjibbolet voor Paul Celan
Adriaan Koerbagh, Een licht dat schijnt in duistere plaatsen
Karl Jaspers, Inleiding in de filosofie
Martin Heidegger, De vraag naar de techniek
Hans Georg Gadamer, Waarheid en methode
Karl Mannheim, Het generatieprobleem
Karl Marx & Friedrich Engels, Het communistisch manifest
Hugo Ball, De vlucht uit de tijd
Walter Benjamin, Denkbeelden
Walter Benjamin, Kinderjaren in Berlijn
Nestorkroniek. De oudste geschiedenis van het Kievse Rijk
Vauvenargues, De menselijke geest. Een inleiding

				 a rc h i t e c t u u r e n s t e de n b ou w
44		 · Herman van Bergeijk, Jan Duiker
44		 · Joost Kingma, De magie van het jaren ’30 huis
44		 · Merlijn Hurx, Architect en aannemer
44		 · Ton Bevers e.a. (red.), Nederlandse kunst in de wereld
44		 · Geert Medema, Achter de façade van de Hollandse stad
44		 · Herman van Bergeijk & Michiel Riedijk, Het handschrift
				 van de architect
45		 · Coen Eggen, Vakwerkbouw
45		 · Willemijn Wilms Floet, Het hofje
45		 · Jeroen Goudeau, Denken in steen, bouwen op papier
45		 · Esther Gramsbergen, Kwartiermakers in Amsterdam
45		 · Anne Schram e.a. (red.), Stadsperspectieven
45		 · Joan Melchior van der Meij, Joan. De Prix de Rome-reizen
van een Amsterdamse School-architect
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Op 3 oktober 2018 verschijnt het vervolg op het ‘beste geschiedenisboek
aller tijden’: 1001 vrouwen in de 20ste eeuw. Net als het uiterst succesvolle 1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis (2013) is dit nieuwe
deel samengesteld door Els Kloek en haar team. En wederom spelen
1001 heel bijzondere vrouwen de hoofdrol. Of ze zich nu hebben onder
scheiden in de politiek, sport, literatuur of op welk ander vlak van de
Nederlandse samenleving ook, al deze vrouwen zijn van grote betekenis
geweest in de lange twintigste eeuw en hebben een plek in ons collectief
geheugen meer dan verdiend.
De taal van 1001 vrouwen in de 20ste eeuw is helder, informatief, afwisselend en onderhoudend – een ondersteuning van de tijdloze kwaliteiten van al deze vrouwen. Daarmee is dit boek een nieuwe stap in de
richting van meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

ca. 1550 pagina’s | gebonden | 14 x 18,5 cm
meer dan 1001 afbeeldingen
vormgeving Irma Boom Office
isbn 978 94 6004 386 4 | nur 688
539,50 | 3 oktober 2018

Prospectus VJ2018MW4.indd 48

In onze najaarscatalogus 2018 leest u veel meer over dit bijzondere boek

Tentoonstelling
1001 vrouwen in
de 20ste eeuw:
vanaf 4 oktober 2018
in het Amsterdam
Museum

vooraankondiging

10 01 v rou w en
i n de 20st e eeu w
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