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ca. 416 p. | gebonden | ca. 15 x 23 cm 

geïllustreerd, deels in kleur

vormgeving  Brigitte Slangen

isbn  978 94 6004 342 0 | nur  680

ca. 529,50 | november

Buitenlandse Zaken in roerige tijden

Pim Waldeck (1947) is oud-diplo-
maat. Hij vervulde plaatsingen in 
Moskou, Bangkok, Caïro, Brussel 
(eu) en bij de Dienst Koninklijk 
Huis. Nadat hij directeur Voor-
lichting & Communicatie van het 
ministerie van Buitenlandse Zaken 
was geweest, werd hij Algemeen 
Secretaris en Grootmeester van 
het Huis van H.M. Koningin Beatrix. 
Hij beëindigde zijn loopbaan als 
ambassadeur van Nederland in het 
Verenigd Koninkrijk (2007-2012).

Pim Waldeck  nieu w

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. Tegenover het 
overheersende Frankrijk voerde men een tweesporenbeleid. Enerzijds 
was er een ‘statelijke ongehoorzaamheid’ bij het nakomen van ongena-
dig harde verplichtingen en anderzijds streefde men naar internationali-
sering van de kwestie over het bestaansrecht van Nederland. 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. 
Van der Goes 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, zoals hij schreef, dat de dagen van 
Tromp en De Ruyter voorbij waren en dat zijn belangrijkste succes niet 
meer kon zijn dan het bij elkaar houden van het ‘overgeschoten boeltje’, 
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.



4 Op de vlucht vanwege je geloof

Jacobs vlucht schildert een intiem en indrukwekkend portret van vier 
generaties van één familie, op de vlucht vanwege hun geloof. De vader 
van de oude Jacobus Rolandus bekeert zich rond 1560 tot de nieuwe  
(gereformeerde) godsdienst en moet als gevolg daarvan met zijn vrouw 
en zoon Jacob vluchten voor Alva. Jacob blijkt een begaafde jongen 
die, na studies in Antwerpen en Genève, een vooraanstaand predikant 
wordt in Amsterdam. Hij maakt naam als vertaler van de Statenbijbel.
Jacobs zoon, Timotheus, treedt in zijn voetsporen. Hij is predikant in 
Ouderkerk aan de Amstel en Boxtel, maar op beide plaatsen maakt hij 
zich onmogelijk. Kleinzoon Jacob Rolandus bekeert zich als minder-
jarige tot het katholieke geloof en vlucht op een nacht 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.

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

‘Een uniek inkijkje in de denk- en leefwereld van zeventiende-eeuwse 
gelovigen.’ – Rob Hartmans, Historisch Nieuwsblad

Craig Harline  

Jacobs vlucht
Een familiesaga uit de Gouden Eeuw

352 p. | paperback | 15 x 23 cm

rijk geïllustreerd, deels in kleur 

vormgeving  Mijke Wondergem 

isbn  978 94 6004 299 7 | nur  686

 524,95 | tweede druk

Genomineerd 
voor de Libris 

Geschiedenisprijs 
2017 

Tweede druk

‘Een geweldig boek’  
– Rik Torfs, De Standaard



 5De opkomst van Maarten Luther

In Wereld in wanorde maken we kennis met Maarten Luther in de cru-
ciale eerste jaren van diens kruistocht tegen Rome. Craig Harline toont 
ons Luther als briljant, maar ook grillig en zelfingenomen monnik, 
eindeloos tobbend over zijn zielenheil en de verderfelijkheden van zijn 
tijd. We volgen hoe Luthers opvattingen hem in conflict brengen met 
geleerden, priesters, bisschoppen, vorsten en uiteindelijk de paus. En 
hoe dit conflict uitmondt 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. Door uit te gaan van het moment waarop  
Luther handelde in plaats van de betekenis die zijn daden achteraf 
bleken te hebben, krijgt Luthers optreden zijn oorspronkelijke gewicht 
terug. 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.

Craig Harline  nieu w

Wereld in wanorde
Maarten Luther en de geboorte van de Reformatie

vertaling Jeske Nelissen

ca. 416 p. | paperback | 15 x 23 cm

geïllustreerd, deels in kleur 

vormgeving Mijke Wondergem 

isbn 978 94 6004 341 3 | nur 680

ca. 524,95 | oktober

Craig Harline, geboren en getogen 
in Californië, schrijft en doceert 
voornamelijk over het religieus 
leven in West-Europa tijdens de 
Reformatie. Hij is hoogleraar aan 
de Brigham Young University. Zijn 
boek over Luther verschijnt in het 
Engels bij Oxford University Press.

Craig Harline brengt van 15 tot 
22 oktober 2017 een auteursbe-
zoek aan Nederland en België en 
is beschikbaar voor interviews.



Paul Claes  nieu w

Gouden vertaalregels  
Tips voor beginnende (en andere) vertalers 

Alle vertalers die vandaag de dag aan de slag gaan, moeten het wiel  
opnieuw uitvinden. Er bestaat namelijk geen Nederlands handboek  
met praktische vertaalwenken. Daarom verzamelt de gerenommeerde 
vertaler en vertaaldocent Paul Claes hier de gouden vertaalregels die  
hij in zijn vijftigjarige praktijk heeft ontdekt. 
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. Automatische vertaal-
machines presteren met hun lineaire aanpak niet beter. Door betrek-
kelijk simpele regels kunnen we tot een vertaling komen die het  
taal eigen van het origineel eerbiedigt en meteen veel leesbaarder is.
Paul Claes laat met een overdaad aan voorbeelden zien hoe we vertaals 
kunnen overwinnen bij het overzetten van Frans, Engels en Latijn en 
bij het omdichten van poëzie. Zijn collega’s Frans Denissen en Adam 
Heylen nemen het Italiaans voor hun rekening. 
Niet alleen beginnende, maar ook ervaren vertalers kunnen veel leren 
van deze gouden vertaalregels.

Paul Claes (1943) is classicus, 
vertaler van onder meer Sappho, 
Mallarmé, T.S. Eliot en James Joyce’ 
Ulysses, en gelauwerd romanschrij-
ver. Hij schreef met Echo’s echo’s 
(2011) en Zwarte Zon (2013) twee 
standaardwerken over intertekstu-
aliteit en poëtisch hermetisme. Bij 
Vantilt verschenen verder van zijn 
hand: De sleutel (2014) en, met Eric 
Hulsens, het veelgeprezen Groot 
Retorisch Woordenboek (2015).

6 Hoed u voor ‘vertaals’!

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

vormgeving  Brigitte Slangen

isbn  978 94 6004 348 2 | nur  611

ca. 519,95 | oktober

isbn 978 94 6004 199 0 | 522,50



 7De kleurrijkste gedichten van de ‘man in het zwart’

ca. 176 p. | paperback | 13 x 21 cm 

vormgeving  Marc Vleugels

isbn  978 94 6004 347 5 | nur  306

ca. 519,95 | september

Ingrid Wijk is directeur van de Uni-
versiteitsbibliotheek in Maastricht 
en secretaris van de Pierre Kemp 
Stichting.
Wiel Kusters publiceerde bij Vantilt 
de monumentale biografie Pierre 
Kemp. Een leven (2010) en Als een 
bezetene, maar dan veel lieflijker, 
de briefwisseling tussen Pierre 
Kemp en Adriaan de Roover. Ter 
gelegenheid van het verschijnen van 
Het regent in de trompetten worden 
beide in prijs verlaagd.

Het regent in de trompetten  nieu w

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.  
Als bekroning van zijn hele werk werd Pierre Kemp in 1956 de Constan-
tijn Huygens-prijs toegekend en in 1958 de P.C. Hooft-prijs.
Lezers schreven hem dat zijn gedichten hen gelukkig maakten. En dat 
vermogen hebben ze. Alledaagse belevenissen van zeer uiteenlopende 
aard worden door de sterk zintuiglijk ingestelde en met een groot talent 
voor verwondering gezegende dichter tegen het licht gehouden. Er is 
ernst en humor in zijn spel van vragen stellen en betekenis suggereren, 
maar ook een beminnelijke melancholie die zelden zwaar wordt.
Wiel Kusters en Ingrid Wijk stelden een nieuwe bloemlezing samen uit 
Kemps werk, dat geruime tijd niet meer leverbaar is geweest. Zij kozen 
voor een thematische ordening van de gedichten, waardoor dit boek, 
in overeenstemming met een oude wens van de dichter, tot een soort 
brevier voor het dagelijks leven kan worden. 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.

in prijs verlaagd:

isbn 978 90 7750 349 | 59,99

isbn 978 94 6004 044 3 | 519,95

Van 22 september tot 7 januari 

toont het Bonnefantenmuseum in 

Maastricht voor het eerst Kemps 

werken op papier, merendeels 

schetsen en studies, die dateren  

uit de jaren 1905-1913.



8 Het kloppend hart van Nijmegen 

De Stevenskerk  nieu w 
750 jaar spiegel van Nijmegen

Hoewel de Stevenskerk al 750 jaar het hart van Nijmegen is, was de 
geschiedenis van deze bijzondere kerk nog nooit uitgebreid beschre-
ven. Tijdens de restauratie van 2013 tot 2015 kon grondig bouw- en 
kunsthistorisch onderzoek worden gedaan, met vele nieuwe inzichten 
als resultaat. De Stichting Stevenskerk en de gemeente Nijmegen gaven 
daarop opdracht tot een uitgebreide (bouw)geschiedenis van het groot-
ste monument van de oudste stad van Nederland.
Deze prachtige uitgave bevat niet alleen nieuwe inzichten in de bouw-
geschiedenis, maar ook uitgebreide informatie over de bouwsculptu-
ren, wandschilderingen en het interieur van de kerk. Daarnaast is er 
ruim aandacht voor de orgels. Wat de kerkelijke geschiedenis betreft, 
wordt in de eerste hoofdstukken het reilen en zeilen in de Middeleeu-
wen besproken en aansluitend de roerige jaren in de zestiende en ze-
ventiende 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. 

Met bijdragen van: Karel Emmens, 
Jan Kuys, Elizabeth den Hartog, 
Paul le Blanc, Anton van de Sande, 
Gerard Lemmens, Joost Langeveld, 
Ronald Glaudemans en Mayke 
Haaksman.

Fotografie: Stef Verstraaten

ca. 320 p. | gebonden | 23,5 x 29 cm

rijk geïllustreerd in kleur 

vormgeving Brigitte Slangen 

isbn 978 94 6004 345 1 | nur 693

ca. 529,95 | november



 9Waar de Nederlandse schilderkunst écht begon…

Clemens Verhoeven is publicist en 
schreef onder meer In een ander 
licht. Nijmegen 1950-1960 in kleuren-
foto’s van J.G.J. van Lith (2005), Valk 
en hof. De geschiedenis van de valkerij 
(2007) en Het vergeten korps. De 
geschiedenis van de Koloniale Reserve 
(2012).

André Stufkens is onder andere 
directeur van de Stichting Gebroe-
ders Van Limburg en auteur van 
diverse boeken over film, waaron-
der Joris Ivens, wereldcineast (2008) 
en Redder van de tiende muze. Jan de 
Vaal en het Nederlandse Filmmu-
seum, 1946-1987 (2016).

Clemens Verhoeven & André Stufkens  nieu w

Johan Maelwael en de Gebroeders van Limburg 
Grondleggers van de Nederlandse schilderkunst 

Generaties kunstliefhebbers hebben geleerd dat de roemrijke Neder-
landse schilderstraditie begon in het tweede kwart van de vijftiende 
eeuw met de gebroeders Van Eyck en de Vlaamse Primitieven. Dat blijkt 
een misvatting. De eerste Noord-Nederlandse schilders van Europese 
statuur kwamen niet uit Holland of Vlaanderen, maar uit het hertog-
dom Gelre. In Nijmegen waren vanaf 1373 de ateliers van de schilders-
dynastie Maelwael-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 (het huis Valois). In Dijon en Parijs maakten ze pijlsnel carrière 
als schilders en vorstelijke vertrouwelingen. Niet alleen waren ze de be-
kendste kunstenaars van hun tijd, ook financieel waren ze zó succesvol 
dat ze vaak optraden als bankiers voor hun adellijke opdrachtgevers. In 
de bloei van hun leven, en op het toppunt van hun roem, stierven ze  
alle vier kort na elkaar (1415-1416), waarschijnlijk aan de pest.
In de afgelopen twintig jaar hebben geruchtmakende tentoonstellingen 
(Louvre, Museum Het Valkhof, Metropolitan Museum, Rijksmuseum) 
en spectaculaire ontdekkingen van hun werk de roem van het geslacht 
Maelwael-Van Limburg vergroot. 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.

Uitgave in samenwerking met  

Stichting Gebroeders van Limburg.

ca. 192 p. | paperback | 22 x 28 cm 

vormgeving Brigitte Slangen 

isbn 978 94 6004 339 0 | nur 640

ca. 524,50 | oktober

Van 6 oktober tot 7 januari is  
in het Rijksmuseum de tentoon-
stelling Johan Maelwael (Jean  

Malouel) te zien als een eerbe-
toon aan deze grondlegger van 
de Nederlandse schilderkunst.



10 De binnenstad van de toekomst. Of toch niet?

Tim Verlaan doet onderzoek naar 
de naoorlogse stadsvernieuwing in 
West-Europese landen aan de Vrije 
Universiteit. Hij is ook redacteur van 
Failed Architecture en Urban History. 
De ruimtemakers is een bewerking 
van zijn proefschrift, dat hij in 2016 
aan de Universiteit van Amsterdam 
verdedigde.

Tim Verlaan  nieu w 
De ruimtemakers
Projectontwikkelaars en de Nederlandse binnenstad 1950-1980

Nederlandse binnensteden stonden in de jaren vijftig en zestig voor een 
enorme opgave. De naoorlogse welvaartsgroei leidde tot een explosieve 
toename van het aantal auto’s en een snelgroeiende vraag naar moderne 
kantoor- en winkelruimte. Wilden lokale bestuurders hun binnen-
steden klaarstomen voor het magische jaar 2000, dan moesten zij met 
spoed ruimte gaan maken. Projectontwikkelaars gaven met plannen als 
het Utrechtse Hoog Catharijne een daadkrachtig antwoord op de vraag 
hoe de binnenstad van de toekomst vorm en inhoud moest krijgen. Het 
zou echter niet lang duren voordat burgers in verzet kwamen tegen hun 
visioenen, waardoor in de jaren zeventig een onstuimige discussie op 
gang kwam.
In De ruimtemakers onderzoekt Tim Verlaan de geschiedenis van dit 
conflict. Voor het eerst staan hierbij de visies van flamboyante pro-
jectontwikkelaars 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. Zo was Hoog Catharijne niet altijd de 
lelijkste plek van Nederland, zijn vastgoedschandalen van alle tijden, en 
kunnen we de toenemende druk op de stedelijke woningmarkt verkla-
ren uit het succes van radicale actiegroepen.

ca. 300 p. | gebonden | 16 x 24 cm 

rijk geïllustreerd

vormgeving  Piet Gerards Ontwerpers

isbn  978 94 6004 346 8 | nur  648

ca. 524,50 | oktober



 11Serieuze zaken in Amsterdamse gelagkamers

Denkend aan herbergen doemt een beeld op van benevelde bezoekers, 
banketten, zakkenrollerij, gokzucht en ontucht, kleurrijk verbeeld 
op kluchten en genreschilderijen. In het herbergwezen van Amster-
dam (1450-1800) was ruimschoots plaats voor zulke excessen, maar 
de stedelijke drinkhuizen waren ook serieuze bedrijven die essen-
tiële taken vervulden in de samenleving. Burgers en passanten vonden 
er een warm, droog en veilig onderkomen, een maaltijd, dranken en 
dikwijls een logeeradres. Herbergen dienden ook als ontmoetingscentra 
van velerlei soorten volk. Het onderlinge contact en de bijbehorende 
alcoholconsumptie konden leiden tot vechtpartijen, maar evengoed tot 
het bijleggen van conflicten en het sluiten van zakelijke overeenkom-
sten, tot het verstrekken van opdrachten voor kunstenaars, zeelieden 
en knechten of tot het arrangeren van betaalde seks. Daarnaast boden 
herbergen een podium voor politieke activiteiten, zoals vergaderingen 
van opstandige burgers en revolutionairen. Ten slotte vond een belang-
rijk deel van de koophandel in de gelagkamer plaats.
Vanwege deze maatschappelijke functies waren Amsterdamse herber-
gen in de vroegmoderne periode onmisbaar voor bevolking en bezoe-
kers. Grotendeels op basis van onontgonnen bronnenmateriaal schetst 
Maarten Hell een beeld van de herberg als centrum van het openbare 
leven in de vroegmoderne periode.

Maarten Hell  nieu w

De Amsterdamse herberg 1450-1800
Geestrijk centrum van het openbare leven

ca. 448 p. | gebonden | 17 x 23 cm

geïllustreerd, deels in kleur 

vormgeving Mijke Wondergem 

isbn 978 94 6004 343 7 | nur 680

ca. 529,95 | november

Maarten Hell (1970) is historicus, 
tekstschrijver en (eind)redacteur. 
Met Els Kloek publiceerde hij Keetje 
Hodshon (1768-1829). Een rijke dame 
in revolutietijd (2016, zie ook p. 37). 



1 2 

Aan zee, De hoed van tante Jeannot, Drie zusters 
in Londen, Grand Hotel Solitude, Bruxelles, here I 
come, Applaus… Eric de Kuyper, de auteur van deze 
en nog veel meer titels, onvergetelijke autobiogra-
fische romans en essays, tevens filmkenner, criticus 
en cineast, viert dit najaar zijn 75e verjaardag. Ter 
gelegenheid daarvan verschijnt nu Het samenspel 
tussen Dr. Jekyll en Mr. Hyde en bieden we al zijn 
titels tot 1 januari 2018 aan voor j 7,50.

Hulde aan een buitengewone schrijver met een pas-
sie voor Brussel, film, theater, dans en literatuur.

Eric de Kuyper
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Het samenspel tussen Dr. Jekyll en Mr. Hyde  nieu w

Over acteren

Je kunt je afvragen waarom er toch heel wat acteurs goede schrijvers 
worden. Denk aan Anne Wiazemsky, Dirk Bogarde, Joachim Meyerhoff 
of Beryl Bainbridge. Zou het te maken hebben met hoe de verbeelding 
werkt? Hoe de observatiekunst die het acteren voedt een vruchtbaar 
middel is om verbeelding om te zetten in fictie?
Eric de Kuyper, die zelf een korte acteursopleiding heeft genoten, maar 
pas de laatste jaren af en toe vóór de camera staat – onlangs als hoofdrol-
speler in My Life as an Actor – ontdekt in deze korte aantekeningen hoe 
de padvinderij, en meer bepaald: Rudyard Kiplings Jungle Book, hem een 
ongewone invalshoek verschaft om de acteerkunst beter te begrijpen. ca. 64 p. | paperback | 13,5 x 21 cm

vormgeving  Brigitte Slangen 

isbn  978 94 6004 355 0 | nur  670

ca. 57,50 | september

Optredens in september:
Do. 21, Limerick, Gent, 20u.
Do. 28, Internationaal literatuurhuis 
Passa Porta, Brussel, 20u.75 jaar Alle titels 

nu voor 
l 7,50



1 4 Barmhartigheid, armenzorg en beeldende kunsten

Tussen 1869 en 1956 stond aan de ‘Parijsche boulevard’ van Amsterdam, 
de Stadhouderskade, het Henriëtte Hofje, gebouwd in oud-Hollandse 
stijl. Het was gesticht door Jacob de Vos en Henriëtte Wurfbain, rijke 
Amsterdammers die hun vermogen gebruikten voor bijzondere din-
gen. Ze steunden uiteenlopende projecten: onderwijs, barmhartigheid 
en armenzorg, maar toonden ook een grote passie voor met name de 
beeldende kunsten. Jacob de Vos is vooral bekend geworden omdat hij 
de grootste collectie tekeningen van oude meesters van Nederland op-
bouwde en met zijn vaderlandsliefde als mecenas optrad om de histo-
rieschilderkunst te bevorderen. Met een uniek schilderproject creëerde 
hij een ‘klein Versailles’ in zijn stadspaleisje aan de Herengracht. De 
veiling van zijn collectie vormde de directe aanleiding tot de oprichting 
van de Vereniging Rembrandt en met zijn tekeningen kon de collectie 
van het Rijksprentenkabinet in één klap worden verdubbeld.
Het verdwenen hofje beschrijft de bouw- en bewoningsgeschiedenis van 
het hofje en tegelijk de fascinerende geschiedenis van leven en erfgoed 
van het echtpaar De Vos-Wurfbain, in het bijzonder van Jacobs mece-
naat, collectie en verzamelmanie. De vele fraaie illustraties ondersteu-
nen deze bijzondere geschiedenis.

Peter Jan Margry, Ignaz Matthey, Jenny Reynaerts 
& Jurjen Vis  nieu w

Het verdwenen hofje
Het Henriëtte Hofje, zijn stichters en hun erfgoed

ca. 160 p. | gebonden | 22 x 28 cm

geïllustreerd in kleur

vormgeving  Piet Gerards Ontwerpers 

isbn  978 94 6004 360 4 | nur  693

ca. 524,95 | december



 15Vroegste voorloper van de Amsterdamse universiteitsbibliotheek

Jos A.A.M. Biemans is neerlandicus 
en boekhistoricus. Al meer dan 35 
jaar verzorgt hij onderwijs op het 
terrein van de boek- en bibliotheek-
geschiedenis, sinds 2004 als bijzon-
der hoogleraar aan de Universiteit 
van Amsterdam.

Jos A.A.M. Biemans  nieu w

Boeken voor de geleerde burgerij
De stadsbibliotheek van Amsterdam tot 1632

Het verhaal van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam begint 
bij de parochiebibliotheek in de Nieuwe Kerk aan de Dam (ca. 1400-
1632). Deze laatmiddeleeuwse boekencollectie, waarvan nog 85 procent 
aanwezig is bij de Bijzondere Collecties van de UvA, was niet alleen 
bedoeld voor de geestelijkheid en de docenten van de Latijnse school. 
Ook geleerde burgers maakten er gebruik van.
Dit rijk geïllustreerde boek gaat over het ontstaan, de groei en de functie 
van deze vroegste voorloper van de ub. Verteld wordt over de biblio-
theekruimten in de Nieuwe Kerk en hun inrichting, over het bestuur en 
beheer van de collectie van vóór en na de Alteratie in 1578, over schen-
kingen en aankopen. Veel aandacht is er voor de samenstelling en de 
aard van het boekenbezit, de eerste gedrukte catalogi en typografische 
en kunsthistorische aspecten van de boeken. 
De librije bevond zich in het krachtenveld van stad, kerk en Latijnse 
school. Om de plaats en de rol van de bibliotheek goed te kunnen beoor-
delen, wordt ook gekeken naar stadsbibliotheken elders in de Noorde-
lijke Nederlanden. Daardoor levert het verhaal tevens een bijdrage aan 
de geschiedenis van stad en land en de intellectuele ontwikkelingen in 
de late middeleeuwen en de vroegmoderne tijd.

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

vormgeving  Piet Gerards Ontwerpers 

isbn  978 94 6004 357 4 | nur  615

ca. 539,95 | november



Meindert Schroor  nieu w

Historical Atlas of Leeuwarden
Capital of Friesland, European Capital of Culture 2018

Leeuwarden is al ruim vijf eeuwen de hoofdstad van Fryslân, maar 
de nederzetting is minstens tweemaal zo oud. De Historical Atlas of 
Leeuwarden/Historische atlas van Leeuwarden brengt de ontwikkeling 
in kaart van een terpdorp aan een arm van de zee, via de bloeiperiode 
als zetel van de Friese stadhouders in de Gouden Eeuw, tot centrum van 
werkgelegenheid en cultuur in een eigenzinnige, perifere regio – nu de 
‘kleinste grote stad’ van Nederland.
Aan de hand van kaarten, cartografische reconstructies, schilderijen en 
foto’s wordt de ruim duizendjarige geschiedenis van Leeuwarden be-
schreven: een stad die begon als nederzetting van boeren en vissers op 
terpen in een weids waddenkwelderland. Dankzij zijn centrale ligging, 
nabij de grens van klei, veen en zand ontwikkelde Leeuwarden zich 
binnen zijn singels vanaf de late middeleeuwen tot het met grachten en 
kanalen doorsneden hart van het waterrijke Fryslân, waaruit nijvere 
buitenbuurten langs Vliet en Dokkumer Ee als slagaders het land in 
reikten. Vanaf de negentiende eeuw werd de landelijke ruimte tus-
sen deze tentakels opgevuld met een enkele prestigieuze buurt en met 
veel volkswijken. Leeuwarden werd vooral het centrum van agrarische 
industrie, met de bijbehorende banken en verzekeringsmaatschappijen, 
om uiteindelijk uit te groeien tot een centrum van onderwijs, diensten 
en innovaties op het gebied van water.

De Engelse editie wordt uitgebracht 
ter gelegenheid van Leeuwarden 
Culturele Hoofdstad van Europa 
2018. In de serie historische atlassen 
verscheen eerder de Nederlands-
talige Historische atlas van  
Leeuwarden.

ca. 80 p. | gebonden | 25 x 33 cm

rijk geïllustreerd in kleur 

vormgeving Jan Boerman † 

en Peter Tychon

isbn 978 94 6004 350 5 | nur 693

ca. 529,50 | oktober

16 Culturele hoofdstad van Europa 2018

isbn 978 94 6004 230 0



 1 7De oudste stad van Nederland door de eeuwen heen

Wilfried Uitterhoeve, Billy Gunterman  
& Ruud Abma  nieu w

Nieuwe historische atlas van Nijmegen  
2000 jaar grensstad

Nijmegen heeft een zeer markante geschiedenis: stedelijke nederzetting 
voor Romeinen en Bataven; grensstad tussen verschillende machtsge-
bieden; vrije Rijksstad; vele malen frontstad, tot in de Tweede Wereld-
oorlog; 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 katho-
liek 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 Nijme-
gen 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. 529,50 | november

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 Nederlan-
den. Ruud Abma was redacteur  
van een ‘klassieker’ in de geschied-
schrijving 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 



18 Over Gelderse streken en geschiedenis

ca. 240 p. | paperback | 16 x 24 cm

geïllustreerd, deels in kleur

vormgeving Martien Frijns

isbn 978 94 6004 351 2 |  nur 693

ca. 529,50 | november

ca. 224 p. | paperback | 17 x 24 cm

geïllustreerd, deels in kleur

vormgeving Peter Tychon

isbn 978 94 6004 359 8 |  nur 693

524,95 | november

De recentere geschiedenis van de provincie 
Gelderland staat centraal in dit jaarboek. Van 
de voormalige Kleefse enclaves en de teloor-
gang van de riviervisserij tot de geschiede-
nis 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 his-
torie van het veer van Overasselt naar Grave; 
de lotgevallen van twee joodse families Ja-
cobs (1930-1945) 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 bewoningsge-
schiedenis van Nijmegen-Noord) en aan-
winsten van Regionaal Archief Nijmegen, 
Museum Het Valkhof en het nieuwe centrum 
voor natuur en cultuurhistorie De Bastei.

Jaarboek Numaga 2017/64  nieu w

Heden en verleden van Nijmegen en omgeving

Bijdragen en Mededelingen Gelre

Historisch Jaarboek voor Gelderland, deel cviii | 2017

   nieu w



Monument voor een gehavende stad  19

Ben Luderer  nieu w

Nijmegen in vogelvlucht  

Tekening van een stad 1876-1910

Al sinds 1970 werkt Ben Luderer aan een monumentale en zeer gedetail-
leerde tekening van de Nijmeegse binnenstad, het stadsdeel dat ligt tus-
sen 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 bombar-
dement van 1944 en de naoorlogse verkrotting en afbraak goeddeels 
is verdwenen. Door intensieve studie in het gemeentearchief, talloze 
ontdekkingstochten door de benedenstad en met behulp van adviezen 
van diverse specialisten, heeft de kunstenaar dit poëtische beeld van 
oud-Nijmegen met potlood en pen kunnen reconstrueren. 
De twee vellen papier zijn samen 450 cm breed en 125 cm hoog. Door  
de vele bewerkingen is de tekening een collage van stukken papier  
geworden. Het procesmatige, het tijdsverloop en de universele werk-
wijze, maken dit kunstwerk actueel en eigentijds. De tekening heeft  
een grote zeggingskracht, die het specifieke stadsbeeld van Nijmegen 
ver overstijgt.

Ben Luderer (1937) woont en werkt 
in Ubbergen. Hij was jarenlang do-
cent aan de pabo (1967-1998). Zijn 
werk bestaat voornamelijk uit teke-
ningen en aquarellen: landschappen 
en stadsgezichten. Enkele van zijn 
tentoonstellingen: ‘Ben Luderer,  
Nijmegen-Thuis-Op reis’ (1991), 
‘Ben Luderer, Tekeningen’ (1999), 
‘Mittelpunkt Kleve’ (2000) en ‘Ben 
Luderer, “Der Rhein von Xanten bis 
Zaltbommel”’ (2011).

ca. 160 p. | paperback | 26 x 22 cm

rijk geïllustreerd 

vormgeving  Jan-Wieger van de Berg

isbn  978 94 6004 354 3 | nur  693

ca. 519,95 | september

De tekening van de stad is in 
groot formaat los toegevoegd 
aan het boek.



20

Jos Muyres & Marieke Winkler (red.)  nieu w

Tegen de schenen
Opstellen over recente Nederlandse en Vlaamse literatuur

‘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 vooral lijken te dingen naar de gunst van het grote 
publiek. Niet alleen Möring, maar bijvoorbeeld ook Nobelprijswinnaar 
J.M. Coetzee, heeft zich beklaagd over een gebrek aan durf bij heden-
daagse schrijvers en de eenvormigheid van hun werk.
Tegen de schenen bevat opstellen over recent verschenen boeken die de 
lezer niet als hapklare brokken kan verteren. Boeken die zich juist ken-
merken door een zekere tegendraadsheid, door taboes aan te snijden, 
ethische of morele grenzen te onderzoeken of eigenzinnig afwijkend 
commentaar te geven op actuele vraagstukken. Soms gebeurt dat ook 
door te kiezen voor een heel ongebruikelijke vorm. Al deze boeken ge-
tuigen van moed en ze breken met heersende opinies en conventies.
Tegen de schenen is een vervolg op het succesvolle Op de hielen (2013). 
De opstellen zijn weer geschreven door onderzoekers die een band 
hebben met de opleiding Nederlandse Taal en Cultuur van de Rad-
boud Universiteit en 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, Margot Vanderstraeten en Edith 
Werkendam.

Marieke Winkler (1983) is als 
postdoc-onderzoeker Cultuur-
wetenschappen verbonden aan 
de Open Universiteit. In mei 2017 
promoveerde zij aan de Radboud 
Universiteit op het proefschrift 
Geleerd of niet. Literatuurkritiek en 
literatuurwetenschap in Nederland 
sinds 1876.

Jos Muijres (1957) is als universitair 
docent verbonden aan de Opleiding 
Nederlandse Taal en Cultuur van 
de Radboud Universiteit en als 
docent Moderne Letterkunde aan 
de Masteropleiding Nederlands van 
de Hogeschool Arnhem Nijmegen. 
Hij is gespecialiseerd in Vlaamse 
literatuur en werkt onder andere 
aan de uitgave van de reeks Boontjes 
van Louis Paul Boon.

De verschijning van Op de hielen 
(isbn 978 94 6004 197 6) ontlokte 
aan Marc van Oostendorp de ver-
zuchting dat ze ‘het een mens doet 
betreuren dat hij in de Randstad 
woont’ (Neerlandistiek.nl).

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

vormgeving Brigitte Slangen 

isbn 978 94 6004 352 9 | nur 620

ca. 519,95 | december

Over literatuur die prikkelt en schuurt



 2 1Wederzijdse verbondenheid in een nieuw daglicht

Eveline Sint Nicolaas  nieu w

Ketens en banden
Suriname en Nederland sinds 1600

Ketens en banden vertelt over de gedeelde geschiedenis van Suriname en 
Nederland aan de hand van voorwerpen uit de collectie van het Rijks-
museum: 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 ex-
ploitatie 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.

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 Rijks-
museum, waarin de gezamenlijke 
geschiedenis van Nederland en 
verschillende landen overzee wordt 
beschreven aan de hand van de  
collectie van het Rijksmuseum  
(zie ook p. 22-23).

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

ca. 248 p. | gebonden | 20 x 25 cm

geïllustreerd in kleur   

vormgeving Irma Boom Office 

isbn 978 94 6004 349 9 | nur 691

ca. 524,50 | november
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r i j k sm useu m  l a n de n r e e k s

Zijden draad: isbn 978 94 6004 229 4  
Silk Thread: isbn 978 94 6004 250 8
324,50 | 248 p. | gebonden | geïllustreerd

Kaneel & olifanten: isbn 978 94 6004 273 7 
Cinnamon & Elephants: isbn 978 94 6004 283 6
324,50 | 224 p. | gebonden | geïllustreerd

De smalle brug: isbn 978 94 6004 263 8  
A Narrow Bridge: isbn 978 94 6004 280 5
324,50 | 216 p. | gebonden | geïllustreerd

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 res-
pectievelijk Indonesië, Japan, China, 
India, Sri Lanka, Zuid-Afrika, Ghana, 
Suriname en Brazilië. De eerste zes 
boeken zijn inmiddels verschenen, 
het deel over Suriname verschijnt in 
november (zie p. 21).

Zijden draad en Gepeperd verleden 
werden in 2015 uitverkozen als Best 
Verzorgd Boek: ‘[Beide boeken] 
excelleren in hun oprechte vormeen-
voud. “Het zijn goed doordringbare 
boeken”, terughoudend en rustig, 
met korte hoofdstukken van 10 à 20 
pagina’s, zonder te overdonderen’, 
aldus de jury.

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

Dof goud: isbn 978 94 6004 257 7  
Tarnished Gold: isbn 978 94 6004 189 1
324,50 | 200 p. | gebonden | geïllustreerd

Gepeperd verleden: isbn 978 94 6004 218 8  
Bitter Spice: isbn 978 94 6004 251 5
324,50 | 180 p. | gebonden | geïllustreerd
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384 p. | gebonden | 20 x 25 cm

geïllustreerd in kleur

vormgeving Irma Boom Office 

isbn 978 94 6004 312 3 | nur 691

534,50 | recent verschenen

384 p. | gebonden | 20 x 25 cm

geïllustreerd in kleur | Engelstalig

vormgeving Irma Boom Office 

isbn  978 94 6004 313 0 | nur  691

534,50 | recent verschenen

Martine Gosselink, Maria Holtrop  
& Robert Ross (red.)
Goede Hoop 

Zuid-Afrika en Nederland vanaf 1600

Martine Gosselink, Maria Holtrop  
& Robert Ross (eds.)  
Good Hope

South Africa and The Netherlands from 1600

‘Alle problemen van dit land zijn begonnen met de komst van Jan van  
Riebeeck’, aldus president Zuma in 2015. Kort na deze uitspraak voltrok zich  
in Zuid-Afrika een beeldenstorm: demonstranten vernielden beelden van  
Van Riebeeck, Paul Kruger en Boerenstrijders. Het lijkt alsof Zuid-Afrika nu 
pas zijn koloniale navelstreng aan het doorknippen is, 20 jaar na de afschaf-
fing van de apartheid.  
Dit boek vertelt wat er is gebeurd tussen de landing van Van Riebeeck in 1652 
en Mandela’s bezoek aan Amsterdam in 1990. Zuid-Afrika is sinds de komst 
van de Nederlanders een land op drift geweest. Grenzen schoven op en vol-
ken trokken weg, verdwenen of gingen in elkaar op. Maar Nederland is net zo 
goed veranderd door Zuid-Afrika – denk aan de bloei van de Amsterdamse 
diamantindustrie, Afrikanerstraten en Krugerpleinen en de felle antiapart-
heidsstrijd.

‘Een zowel pijnlijk als indrukwekkend, maar vooral onrustbarend en  
herkenbaar verhaal.’ – Adriaan van Dis

‘Aan de hand van twintig boeiende hoofdstukken en tal van prachtige  
illustraties ontvouwt zich het panorama van de gemeenschappelijke  
geschiedenis van Nederland en Zuid-Afrika.’ – Annemarié van Niekerk, nrc Handelsblad

‘Prachtig vormgegeven, degelijk en toegankelijk.’ – Nederlands Dagblad
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Paul van Tongeren schetst 
de filosofische, culturele en 
politieke geschiedenis van een 
onheilspellend fenomeen: de 
opkomst van het nihilisme. Te-
vens presenteert hij de belang-
rijkste teksten van Friedrich 
Nietzsche over het nihilisme en 
toont hij overtuigend aan dat 
de Europese cultuur tot in haar 
diepste wezen beïnvloed is 
door het nihilistische denken.

‘Een razend interessant boek, 
met een hoge actualiteits-
waarde.’ – Aart Deddens, Sophie

‘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 ver-
vreemd 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 be-
argumenteerd pleidooi om het 
motto ‘Blijf de aarde trouw’ tot 
leidraad te nemen voor een heden-
daagse ecologische levenskunst 
en ‘terrasofie’.

‘Verrassend nieuwe interpretatie 
van de filosoof Friedrich  
Nietzsche als milieuprofeet.’  
– Hans Achterhuis, de Volkskrant

reeks  Kristalpaleis

232 p. | paperback | 14 x 21 cm  

vormgeving Ingo Offermanns  

isbn 978 94 6004 098 6 | nur 730

519,95 | reeds verschenen

reeks  Kristalpaleis

208 p. | paperback | 14 x 21 cm 

vormgeving Ingo Offermanns  

isbn 978 94 6004 290 4 | nur 730

519,95 | reeds verschenen 

reeks  Kristalpaleis

336 p. | paperback | 14 x 21 cm

vormgeving Ingo Offermanns  

isbn 978 94 6004 067 2 | nur 730

515,- | reeds verschenen 

In gesprek met Nietzsche bevat 
grondige analyses van een aantal 
thema’s uit Nietzsches werk. Bo-
venal geeft het boek van Gerard 
Visser blijk van een bijzonder 
en vruchtbaar gesprek, waarin 
Nietzsches denken kritisch wordt 
bevraagd en ook het bevrijdende 
aspect ervan, dat berust in een 
spirituele ogenblik ervaring, al-
lengs scherper in het vizier komt. 

‘Wie gegrepen is door Nietzsche, 
zal van Gerard Visser veel  
kunnen leren.’ – Hans Ester, Friesch 

Dagblad

Tweede
druk

Henk Manschot
Blijf de aarde trouw

Pleidooi voor een nietzscheaanse  
terrasofie

Paul van Tongeren
Het Europese nihilisme

Friedrich Nietzsche over een dreiging 
die niemand schijnt te deren

Derde
druk

Gerard Visser
In gesprek met Nietzsche



 25Een fonkelende, nieuwe vertaling van een klassieker 

De vrolijke wetenschap (1882) is het sleutelwerk in het oeuvre van  
Friedrich Nietzsche, waarin hij zich manifesteert als psycholoog, cul-
tuurcriticus, dichter en wijsgeer ineen. Door Nietzsche zelf omschreven 
als een van zijn meest persoonlijke werken, geldt De vrolijke weten-
schap 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 be-
staan’. 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 fraaie nieuwe vertaling 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. 

Friedrich Nietzsche  r eeds a angeboden

De vrolijke wetenschap

Friedrich Nietzsche (1844-1900) is 
een van de invloedrijkste negen-
tiende-eeuwse Duitse filosofen. 
Enkele werken: Ecce Homo, Aldus 
sprak Zarathoestra, Voorbij goed en 
kwaad en De antichrist. 

Hans Driessen vertaalde voor  
Vantilt onder meer Het commu-
nistisch manifest van Karl Marx 
en Friedrich Engels, de Minima 
Moralia van Theodor W. Adorno, 
Wetenschap als beroep en Politiek als 
beroep van Max Weber, Kinderjaren 
in Berlijn van Walter Benjamin en 
De vlucht uit de tijd van Hugo Ball. 
Eerder vertaalde hij diverse titels 
van Friedrich Nietzsche.

Paul van Tongeren is emeritus 
hoogleraar wijsgerige ethiek aan de 
Radboud Universiteit Nijmegen. Hij 
is vooral werkzaam op het gebied 
van het Nietzsche-onderzoek en op 
dat van de fundamentele wijsgerige 
ethiek en haar geschiedenis.

Ard Posthuma vertaalde veel 
Nederlandse, Vlaamse en Friese 
dichters in het Duits. Hij maakte 
Duitse bloemlezingen van Martinus 
Nijhoff, Cees Nooteboom, Gerrit 
Kouwenaar, Leonard Nolens en 
Tsjêbbe Hettinga en vertaalde Faust 
van Johann Wolfgang von Goethe in 
het Nederlands.

ca. 352 p. | paperback | 14 x 22 cm 

vormgeving Mijke Wondergem 

isbn 978 94 6004 329 1 | nur 730

ca. 524,95 | januari 2018
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ca. 400 p. | gebonden | 20 x 22 cm

rijk geïllustreerd, deels in kleur

vormgeving  Brigitte Slangen 

isbn  978 94 6004 333 8 | nur  654

ca. 529,50 | september

Christel Theunissen  r eeds a angeboden

Koorbanken in Brabant 1425-1550:  
‘ Van goeden houte gemaekt’
Het werk van laatmiddeleeuwse schrijnwerkers en beeldsnijders

Aan het begin van de zestiende eeuw maakte de Eindhovense schrijn-
werker Jan Borchman koorbanken voor drie kerken in het hertogdom 
Brabant. Laatmiddeleeuwse koorbanken, de zitplaatsen voor de gees-
telijken in het kerkkoor, behoorden in heel West-Europa tot het vaste 
meubilair van kapittel- en kloosterkerken, en waren soms ook aanwezig 
in parochiekerken. Dit liturgische meubilair is vooral bekend vanwege 
het fantasierijke houtsnijwerk waar religieuze en wereldse voorstellin-
gen worden gecombineerd. Alle facetten van de middeleeuwse wereld 
zijn op de koorbanken afgebeeld: scènes uit het dagelijks leven, spreek-
woorden en fabels, heiligen, monsters en mensen, Bijbelse verhalen.
Het arbeidscontract was het belangrijkste document inzake de vervaar-
diging van koorbanken. Op basis van deze contracten (een aantal is niet 
eerder gepubliceerd) wordt in Koorbanken in Brabant inzicht gegeven 
in de sociaaleconomische situatie van schrijnwerkers en beeldsnijders 
in laatmiddeleeuws Brabant. Behalve voor het ontstaan van de rijkelijk 
met houtsnijwerk overdekte koorbanken, is er aandacht voor de situatie 
na de Beeldenstorm, de restauraties en de herwaardering in de negen-
tiende en twintigste eeuw. 

Christel Theunissen is verbonden 
aan de afdeling Kunstgeschiedenis 
van de Radboud Universiteit Nijme-
gen. Ze voerde met Jos Koldeweij 
en Paul Maas de redactie over het 
eveneens bij Vantilt verschenen 
De koorbanken van Oirschot en 
Aarschot (2011).

Schrijnwerkers en beeldsnijders in laatmiddeleeuws Brabant



 2 7Grondslagen van de stedenbouw

Han Meyer is hoogleraar Steden-
bouwkunde aan de tu Delft. Zijn 
aandacht richt zich op praktijk, the-
orie en methoden van de steden-
bouw, met een bijzonder accent op 
deltagebieden. Bij Uitgeverij Vantilt 
publiceerde hij De staat van de delta. 
Waterwerken, stadsontwikkeling en 
natievorming in Nederland (2016), 
dat ook in het Engels verscheen 
(zie p. 36).

MaartenJan Hoekstra is universitair 
docent Stedenbouwkunde aan de 
tu Delft en daarnaast taalkundige. 
Hij werkt aan een dissertatie, De 
taal van de Stedenbouwkunde.

John Westrik was tot zijn pensione-
ring in 2013 universitair hoofddo-
cent Stedenbouwkunde aan de tu 
Delft; hij was van 2002 tot 2013 ook 
werkzaam bij de Dienst Steden-
bouw & Volkshuisvesting van de 
gemeente Rotterdam.

De stedenbouwkunde schept de ruimtelijke condities voor het func-
tioneren van de burgerlijke samenleving. Fundamenteel daarin is het 
onderscheid tussen openbaar en privaat domein. De kerntaak van de 
stedenbouwkunde is daarom het ontwerp van de stadsplattegrond, 
waarmee de indeling van het grondgebied in openbare en private gron-
den wordt vastgelegd. Bij zo’n ontwerp spelen ontwikkelingen in het 
programma en het ruimtegebruik van de stad een rol, wordt de open-
bare ruimte ontworpen en ingericht, en worden regels voor het bouwen 
geformuleerd. 
Deze vier onderdelen van het stedenbouwkundig werk (ontwerp 
stadsplattegrond, programma en ruimtegebruik, ontwerp openbare 
ruimte en regels voor het bouwen) moeten in relatie worden gezien 
met een vijfde aspect: de bewerking van het grondgebied. Wat betekent 
een nieuwe uitbreiding of verandering van een stad voor de bijzondere 
condities van en de gevolgen voor het grondgebied?
Stedenbouw biedt een overzicht van de grondslagen van de steden-
bouwkundige discipline en behandelt de relevantie van deze grond-
slagen voor de opgaven van de eenentwintigste eeuw. Het is gebaseerd 
op de eeuwenlange ervaring, traditie en actuele praktijk van de Neder-
landse stedenbouwkunde, maar de relevantie van dit werk reikt tot ver 
buiten de vaderlandse grenzen.

Han Meyer, MaartenJan Hoekstra & John Westrik 

Stedenbouw  
Kern en perspectieven

Een Engelstalige uitgave verschijnt als:  

Urbanism. Fundamentals and Prospects

isbn 978 94 6004 336 9

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

rijk geïllustreerd in kleur 

vormgeving Piet Gerards Ontwerpers 

isbn 978 94 6004 328 4 | nur 688

ca. 529,50 | december
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ca. 200 p. | paperback | 23 x 22 cm

geïllustreerd  

vormgeving  Roger Willems 

isbn  978 94 6004 304 8 | nur  648

ca. 524,50 | september

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 cam-
pus zich ontwikkelt, blijkt uit 
het voorbeeld van de universiteit 
van Tilburg. Het masterplan 
van Bauhütte, de design based 
research group van de tu Eind-
hoven en het ontwerp van Kees 
Kaan voor een nieuw onder-
wijs- en zelfstudiecentrum tonen 
hoe de behoefte aan een nieuw 
soort universiteitsgebouwen en 
de campus met elkaar in over-
eenstemming gebracht kunnen 
worden.

OverHolland 18/19  
r eeds a angeboden

Universiteit en stad

Een Engelstalige uitgave verschijnt als:

Atlas of the IJsselmeer Region

isbn 978 94 6004 337 6

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

rijk geïllustreerd in kleur  

vormgeving Piet Gerards Ontwerpers 

isbn 978 94 6004 298 0 | nur 688

ca. 524,50 | november

Het IJsselmeer is een toeristi-
sche trekpleister. Tegelijkertijd 
is het een belangrijk vogelge-
bied, 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 alledaag-
se perceptie – als toerist, bewoner 
of argeloze voorbijganger – van 
de ruimte vanaf de dijk, de kade 
en het water. 
Het boek doet bovendien hand-
reikingen voor de ontwikkeling 
van het gebied.

Frits Palmboom  r eeds a angeboden

Atlas van het IJsselmeergebied



Sigmund Freud  r eeds a angeboden

Drie verhandelingen over  
de theorie van de seksualiteit 

De oorspronkelijke editie (1905)

De Drie verhandelingen ver-
schenen voor het eerst in 1905. 
Ze bevatten verbazend actuele 
inzichten over de betekenis van 
de menselijke seksualiteit. Ze 
ont snappen dan ook aan de hete-
ronormativiteit die het werk van 
Freud en veel psychoanalytische 
auteurs kenmerkt. 
De oorspronkelijke editie werd 
veronachtzaamd door de inter-
pretatoren. De Drie verhandelin-
gen worden nu in hun oervorm 
gepubliceerd, vergezeld van een 
grondige historische inleiding 
en een nawoord door Philippe 
Van Haute en Herman Westerink 
over de status van de perversies, 
die het belang van deze tekst 
overtuigend aantonen.

Een Engelse editie van Drie verhandelingen, eveneens 

met uitgebreid commentaar van Philippe Van Haute 

en Herman Westerink, verscheen begin 2017 bij Verso 

Books.

De Tweede Kamer is net een klein 
koninkrijk, met eigen regels en 
routines, een eigen taal, eigen 
helden en eigen verhalen. Bui-
tenstaanders, maar ook insiders 
blijven zich verbazen over de 
dwingende kracht die uitgaat van 
deze zo specifieke sociale omge-
ving. 
Die regels en rituelen lijken vast 
te liggen, zelfs als de politiek 
eigenlijk best verandering wil. 
Ze sturen het dagelijks werken 
van de volksvertegenwoordigers 
in belangrijke mate en beheer-
sing van de procedures is voor 
elke politicus een belangrijk 
wapen. Op welke wijze doen zij 
hier hun voordeel mee, al dan 
niet ten koste van hun politieke 
tegenstanders? En waar komen 
die kenmerkende gewoontes en 
gedragspatronen vandaan?

Carla Hoetink  r eeds a angeboden

Macht der gewoonte

Regels en rituelen in de Tweede Kamer 
na 1945

ca. 560 p. | paperback | 16 x 24 cm

geïllustreerd, deels in kleur 

vormgeving  Brigitte Slangen 

isbn  978 94 6004 276 8 | nur  697

ca. 524,95 | januari 2018
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vertaling Wilfred Oranje †

ca. 160 p. | paperback | 14 x 22 cm 

vormgeving Mijke Wondergem 

isbn 978 94 6004 302 4 | nur 730

ca. 519,95 | september
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280 p. | gebonden | 15 x 23 cm

geïllustreerd, deels in kleur

vormgeving  Piet Gerards Ontwerpers

isbn  978 94 6004 317 8 | nur  686

524,95 | recent verschenen

Een overzicht van opkomst, bloei 
en ondergang van alle fascistische 
politieke partijen in Nederland 
(1923-1945). Tijdens het interbel-
lum, een periode van onvrede en 
onbehagen, zagen vele tiendui-
zenden Nederlanders zich als 
fascist, maar waarom? 
Huberts onderzoekt de raak-
vlakken tussen conservatisme, 
fascisme en nationaalsocialisme, 
en waarom het Nederlandse 
fascisme vrijwel compleet heeft 
gefaald. En hij toont aan dat het 
Nederlandse fascisme sterk af-
wijkt van het generieke fascisme 
– een tot dusver onbekend feit.

‘Een prachtig, inhoudsrijk  
en waardevol boek.’ 
– David Barnouw, Nieuwsshow

‘Een belangwekkende studie 
die de plaats kan innemen van 
oudere publicaties.’
– nbd Biblion

Willem Huberts
In de ban van een beter verleden

Het Nederlandse fascisme 1923-1945

502 p. | gebonden | 16 x 24 cm

geïllustreerd, deels in kleur 

vormgeving Piet Gerards Ontwerpers 

isbn 978 94 6004 288 1 | nur 694

532,50 | recent verschenen

Christenen moeten de joden 
koesteren, want zij zijn Gods uit-
verkoren volk en bovendien was 
Jezus joods. Maar de joden moe-
ten Jezus wel als de Messias er-
kennen. Dat is de boodschap van 
67 protestantse en 13 katholieke 
jeugdverhalen over jodenbeke-
ring in dit boek. Ze verschenen in 
boekvorm, als krantenfeuilleton, 
in tijdschriften, in schoolboeken, 
als kerstgeschenk of als toneel-
stuk. Hoe onvoorstelbaar ook, 
ze worden nog altijd aanbevolen 
voor gereformeerde kinderen 
vanaf 11 jaar.

‘Levi’s eerste kerstfeest blijft ver-
bluffen vanwege de ontstellende 
intolerantie die uit de bekerings-
verhalen spreekt.’ 
– Annet Bleich, de Volkskrant

‘Een interessant, mooi uitge geven 
boek.’ – Jaap Cohen, nrc Handelsblad

Ewoud Sanders 
Levi’s eerste kerstfeest

Jeugdverhalen over jodenbekering (1792-2015)
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528 p. | gebonden | 17 x 24 cm

geïllustreerd in kleur 

vormgeving Brigitte Slangen  

isbn 978 94 6004 326 0 | nur 685

529,95 | recent verschenen

Aan het eind van de zestiende 
eeuw werd het mode onder jonge 
adellijke vrouwen om een boekje 
bij te houden waarin zij gedich-
ten en liederen, tekeningen en 
spreuken van vrienden verzamel-
den. Het was de bedoeling dat 
men gepaste bijdragen leverde, 
maar vooral mannen hadden 
daar soms moeite mee. Liefdes 
worden nagejaagd, gevonden en 
soms verloren.
In De mug en de kaars ontra-
felt Reinders de onderbelichte 
leefwereld van jonge adellijke 
vrouwen (en mannen) anno 1600 
aan de hand van deze fascineren-
de vriendenboekjes, die vrijwel 
uitsluitend overgeleverd zijn uit 
de Noordelijke Nederlanden en 
ons een andere, verrassende kant 
van de Gouden Eeuw tonen.

‘Die vriendenboekjes zijn net 
Facebook, maar dan uit 1600.’ 
– Trouw

Sophie Reinders
De mug en de kaars

Vriendenboekjes van adellijke vrouwen,  
1575-1640

352 p. | gebonden | 16 x 24 cm

rijk geïllustreerd, deels in kleur

vormgeving  Piet Gerards Ontwerpers

isbn  978 94 6004 325 3 | nur  648

529,95 | recent verschenen

De late middeleeuwen en de 
vroegmoderne tijd (ca. 1400-
1700) vormden perioden waarin 
veel veranderingen plaatsvonden, 
maar er ook een grote behoefte 
bestond aan nieuwe autorisatie 
op basis van de geschiedenis. 
Ouderdom was macht en werd 
als argument gebruikt om aan-
spraak te maken op privileges en 
grondgebieden.
Vorsten, staten en steden in heel 
Europa gingen naarstig op zoek 
naar voorouders uit de antieke 
wereld. Het uitdragen van de 
eigen lokale of regionale geschie-
denis werd een belangrijke taak 
van de kunsten. Ruïnes, teksten 
en archeologische voorwerpen 
werden daartoe op creatieve ma-
nier geïnterpreteerd.

‘Herkenbare zoektocht naar een 
passend verleden.’ 
– Thomas von der Dunk, de Volkskrant

Karl Enenkel & Koen Ottenheym
Oudheid als ambitie

De zoektocht naar een passend verleden, 
1400-1700
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Schizofrenie is een van de meest 
tot de verbeelding sprekende en 
afschrikwekkendste vormen van 
waanzin. Maar wat is waanzin? 
In de psychiatrie en de psycho-
analyse wordt het als defect 
beschreven.
Paul Moyaert gooit het over een 
andere boeg. Hij gaat niet op zoek 
naar de oorzaak van waanzin, 
maar wil weten wat waanzin 
eigenlijk is. Om die vraag te 
kunnen beantwoorden, grijpt 
hij terug op het begrip ‘drift’ van 
Freud. Schizofrenie kun je het 
beste begrijpen als een specifiek 
onderdeel binnen de driftproble-
matiek, waarin het niet zozeer 
gaat om de inhouden, maar om 
de intensiteit ervan. Driften be-
stoken immers lichaam en geest.

‘Uiterst boeiende materie. Ik heb 
tenminste weer het een en ander 
bijgeleerd.’ – de Volkskrant

Paul Moyaert  
Schizofrenie

Een filosofisch essay over waanzin

reeks  Kristalpaleis

248 p. | paperback | 14 x 21 cm

vormgeving  Ingo Offermanns   

isbn  978 94 6004 315 4 | nur  730

519,95 | recent verschenen

Gerbert Faure
Vrije wil, moraal en het  
geslaagde leven

reeks  Kristalpaleis 

184 p. | paperback | 14 x 21 cm

vormgeving  Ingo Offermanns  

isbn  978 94 6004 327 7 | nur  730

519,95 | recent verschenen

Het probleem van de vrije wil 
staat meer dan ooit in de belang-
stelling: als alle keuzes zijn be-
paald door causale factoren, hoe 
kan iemand dan ooit verantwoor-
delijk zijn voor wat hij doet? De 
Britse filosoof Peter Strawson 
presenteerde in 1962 een visie die 
nog steeds relevant is. In dit boek 
wordt een aangepaste versie van 
Strawsons opvatting verdedigd: 
in theorie is de vrije wil onmo-
gelijk, maar in de praktijk voelen 
we ons moreel verplicht om in de 
vrije wil te geloven. 
Deze visie heeft een belangrijke 
implicatie: de gedachte van de 
vrije wil is alleen relevant als we 
reageren op immorele handelin-
gen. Als iemand mislukt maar 
niet immoreel handelt, hebben 
we geen behoefte aan de gedachte 
van een vrije wil.
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David Keuning
Bouwkunst en de Nieuwe Orde

Collaboratie en berechting van Nederlandse 
architecten 1940-1950

Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
installeerde de Duitse bezet-
tingsmacht de Nederlandsche 
Kultuurkamer, die onder andere 
de opdracht kreeg de architectuur 
op nationaalsocialistische leest 
te schoeien, zodat nieuwe ideeën 
over architectuur konden bloeien. 
Bouwkunst en de Nieuwe Orde 
richt zich op architecten die wer-
den aangeklaagd en vaak berecht 
wegens collaboratie. Ook werd 
een Ereraad voor Architectuur 
opgericht, waarin vakgenoten 
het gedrag van collega’s moesten 
beoordelen. De reputaties van een 
hele generatie architecten konden 
door hun uitspraken gered of 
gebroken worden.

‘Verplichte kost voor architec-
tuurhistorici en -critici, maar ook 
voor architecten die de ethiek van 
het vak hoog willen houden.’ 
– ArchiNed

424 p. | gebonden | 16 x 24 cm

rijk geïllustreerd kleur 

vormgeving  Piet Gerards Ontwerpers 

isbn  978 94 6004 324 6 | nur  648

529,95 | recent verschenen
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529,50 | recent verschenen

Hoewel de werkenlijst van 
bouwkundig ingenieur Bernard 
Bijvoet indrukwekkend lang 
is, verscheen nooit een over-
zicht van zijn werk. De oorzaak 
hiervan ligt voor een groot deel 
in Bijvoets karakter. Hij cijferde 
zichzelf weg in zijn samenwer-
king met Jan Duiker, Pierre 
Chareau, Eugène Beaudouin, 
Marcel Lods en Gerard Holt. In 
de architectuurhistorische litera-
tuur wordt hem daarom vaak 
een bijrol toebedeeld. Gerenom-
meerde vakgenoten in binnen- en 
buitenland, onder wie Le Corbu-
sier, wisten zijn werk op waarde 
te schatten. 

‘Prachtige, rijk geïllustreerde 
biografie geeft een goed overzicht 
van Bijvoets imposante bouw-
werken en zijn aandeel in het 
Nieuwe Bouwen.’ – nbd Biblion

Jan Molema & Suzy Leemans
Bernard Bijvoet (1889-1979)

Cher maître van de Nederlandse architectuur
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Els Kloek & Maarten Hell  
Keetje Hodshon (1768-1829)

176 p. | gebonden | 14 x 22 cm

rijk geïllustreerd, in kleur

vormgeving  Brigitte Slangen   

isbn  978 94 6004 316 1 | nur  688

518,50 | recent verschenen

Keetje Hodshon is bekend van-
wege het naar haar genoemde 
Hodshonhuis in Haarlem: een 
destijds zeer modern pand 
aan het Spaarne, waarin nu de 
gerenommeerde Koninklijke 
Hollandsche Maatschappij der 
Wetenschappen is gevestigd. 
Hodshon liet het huis in 1791 
bouwen. Wat bezielde een jonge 
alleenstaande vrouw om voor 
zichzelf een woonhuis met meer 
dan veertig vertrekken te laten 
bouwen? Een boek over het mys-
terieuze leven van de eigenzin-
nige Haarlemse, de rijkste vrouw 
van de stad. 

‘Een juweeltje.’
– Biografieportaal

‘Elke snipper wordt gekoesterd. 
Zo’n leven krijgt ineens tot in de 
kleinste details aandacht. Dat is 
te zien aan Keetje Hodshon.’
– Carel Peeters, Vrij Nederland

432 p. | gebonden | 16 x 24 cm

geïllustreerd, deels in kleur 

vormgeving Mijke Wondergem  

isbn 978 94 6004 301 7 | nur 688

529,95 | recent verschenen

Bart Verheijen
Nederland onder Napoleon

Partijstrijd en natievorming 1801-1813

Ons land veranderde tussen 1801 
en 1813 van een republiek in een 
monarchie, werd daarna ingelijfd 
bij het keizerrijk van Napoleon 
en hervond in 1813 de onafhan-
kelijkheid, met aan het hoofd de 
zoon van de laatste stadhouder. 
Hoe werd in pamfletten, liedjes 
en literatuur gereflecteerd op de 
veranderende samenleving? Hoe 
was de houding ten opzichte van 
Napoleon? En in hoeverre droeg 
dit bij aan de ontwikkeling van 
vaderlandsliefde en culturele na-
tievorming op momenten dat de 
soevereiniteit onder druk stond? 
Met veel aandacht voor de pro-
cessen van modernisering en 
bureaucratisering die leidden tot 
een nieuwe relatie tussen over-
heid en burger.

‘Bart Verheijen maakt duidelijk 
dat de toenemende verfransing 
het leven in Nederland tussen 
1801 en 1813 steeds uitzichtlozer 
maakte.’ – Historiek
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De Denkbeelden van Walter 
Benjamin zijn als foto’s in proza. 
Of hij nu schrijft over Napels, 
Parijs of de Noordzee, over eten, 
dromen, liefde of reizen – het 
onderwerp ontstijgt altijd de 
conventionele grenzen van filo-
sofie, journalistiek en literatuur. 
Denkbeelden toont het leven in 
de stad als een verzameling van 
duizenden indrukken.
Benjamin laat zich zien als rei-
zend observator en scherpzinnig 
denker. Hij is wars van hoogdra-
vende systematiek en filosofeert 
als het ware tussen de regels 
door. Het is dit ogenschijnlijk 
nonchalante samenkomen van 
filosofie, literatuur en verslagge-
ving dat Denkbeelden zo bijzon-
der maakt.

‘Je kan een denkbeeld van Walter 
Benjamin wel tien keer lezen en 
telkens weer een nieuwe nuance 
vinden.’ – Peter Jacobs, De Standaard 

Walter Benjamin  
Denkbeelden

Vertaling Michel van Nieuwstadt

164 p. | paperback | 14 x 22 cm

vormgeving  Mijke Wondergem  

isbn  978 94 6004 320 8 | nur  730

519,95 | recent verschenen

Wassily Kandinsky
Het geestelijke in de kunst

Vertaling Hans Driessen

nawoord  Marty Bax

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

geïllustreerd, deels in kleur 

vormgeving  Mijke Wondergem 

isbn  978 94 6004 291 1 | nur  654

519,95 | recent verschenen

Het geestelijke in de kunst gaat 
over de werkelijkheid àchter de 
zichtbare werkelijkheid. Over 
de verborgen verbinding tussen 
zintuiglijke ervaringen. Over de 
picturale en gevoelsmatige relatie 
tussen kleur, vorm en lijn. En 
over het belang van de artistieke 
expressie van de onzichtbare, 
spirituele kant van de natuur en 
het leven. 
Kandinsky probeert te verklaren 
hoe deze elementen inwerken 
op het menselijk gemoed. De 
kunstenaar moet de verborgen 
krachten van de beeldelementen 
tot leven wekken.

‘Het werk is prachtig uitgegeven. 
Precies wat je zou verwach-
ten voor de vertaling van een 
basiswerkje over kunst door 
Kandinsky, met eigen originele 
lithografieën verfraaid.’ – Ignis 
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240 p. | paperback | 16 x 24 cm

geïllustreerd, deels in kleur

vormgeving Piet Gerards Ontwerpers 

isbn 978 94 6004 269 0 | nur 688

524,95 | recent verschenen

256 p. | gebonden | 16 x 24 cm

geïllustreerd, deels in kleur | Engelstalig

vormgeving Piet Gerards Ontwerpers 

isbn  978 94 6004 334 5 | nur  688

524,95 | recent verschenen

Han Meyer 
De staat van de delta

Waterwerken, stadsontwikkeling en  
natievorming in Nederland

Han Meyer  
The state of the delta

Hydraulic engineering, urban development  
and nation building in the Netherlands

Het drassige, ontoegankelijke deltagebied aan de benedenloop van Rijn  
en Maas groeide vanaf de elfde eeuw uit tot een van de sterkst verstedelijkte 
gebieden van Europa. Dijken, dammen, pompen en kanalen beschermden, 
verenigden én verdeelden de bevolking – tot op de dag van vandaag. Water-
bouw, stedenbouw en natievorming zijn in Nederland onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. In De staat van de delta onderzoekt Han Meyer het ontstaan 
en het succes van deze samenhang. Een centrale rol spelen de grote water-
bouwkundige en stedenbouwkundige projecten in de twintigste eeuw die 
Nederland blijvend veranderden. Van daaruit gaat Meyer op zoek naar moge-
lijkheden voor de toekomst. De nationale overheid heeft niet meer het mono-
polie op de ruimtelijke inrichting van het land, terwijl klimaatverandering en 
de groeiende concentratie van bevolking en kapitaal in het westen een ingrij-
pende update van het waterveiligheidssysteem noodzakelijk maken. Wat  
gaan deze veranderingen betekenen voor stad, staat en delta?

‘Een prachtig boek met een schat aan kaarten, tekeningen en foto’s  
die de tekst zeer goed aanvult.’ – Technisch weekblad

‘Dit is een interessant boek voor een breed publiek: bestuurders, plano- 
logen, ontwerpers en ingenieurs. En nog veel meer eigenlijk. Voor  
studenten is dit ook een aanrader. Met zo’n boek ben je snel ingewijd  
in het deltamysterie van dit land: “God schiep de aarde, maar de  
Nederlanders schiepen Nederland”.’ – s +ro

Nu ook 
in Engelse 
vertaling
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192 p. | paperback | 16 x 24 cm | geïllustreerd 

vormgeving  Mijke Wondergem 

isbn  978 94 6004 321 5 | nur  686

519,95 | recent verschenen

Al vroeg in 1945 worden in Lim-
burg de eerste bevrijdingskinde-
ren geboren. Rond de zeventig 
zijn er duidelijk herkenbaar als 
‘Amerikaantjes’ – hun biologi-
sche vaders zijn zwarte Ame-
rikaanse soldaten. In het witte 
katholieke Limburg zijn ze de 
eerste groep die er opgroeit met 
een afwijkende huidskleur. 
Ooggetuigen vertellen over de 
stationering van de zwarte be-
vrijders en over de vernederingen 
die hun door de witte Amerika-
nen ten deel vielen. Door Lim-
burgers werden ze als bevrijders 
omarmd, maar de acceptatie van 
de kinderen die ze verwekten, 
verliep minder vlekkeloos.

‘Kinderen van zwarte bevrijders  
is ontluisterend, en liefdevol.’  
– nrc Handelsblad

‘Een heel interessant boek!’  
– tros Nieuwsshow

Mieke Kirkels
Kinderen van zwarte bevrijders

Een verzwegen geschiedenis

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

vormgeving Mijke Wondergem  

isbn 978 94 6004 314 7 | nur 697

519,95 | recent verschenen

Geerten Waling
Zetelroof

Fractiediscipline en afsplitsing  
in de Tweede Kamer 1917-2017

Een ‘zetelrover’ is een volks-
vertegenwoordiger die zijn 
partij verlaat zonder zijn zetel 
op te geven. Fractieafsplit-
singen in de Tweede Kamer 
komen vaker voor dan ooit. 
Het zijn de ‘zetelrovers’, zoals 
Wilders en Verdonk, die de 
aandacht op zich vestigen.
Waling beschrijft de opkomst 
van de parlementaire demo-
cratie en de vorming van het 
partijenstelsel in 1917. Fractie-
discipline en het individuele 
mandaat lijken elkaar in de 
weg te zitten. Hoeveel ruimte 
is er in de toekomst nog voor 
politieke partijen? 

‘Waling legt uit waarom zetel-
roof helemaal zo erg niet is.’
– de Volkskrant

Longlist 
Prinsjes-

boekenprijs
2017



352 p. | paperback | 17 x 24 cm

geïllustreerd, deels in kleur  

vormgeving Martien Frijns   

isbn 978 90 7569 797 1 | nur 642

529,95 | recent verschenen

32 p. | paperback | 14 x 22 cm 

geïllustreerd, in kleur

vormgeving Mijke Wondergem (omslag)  

& Martien Frijns (binnenwerk) 

isbn 978 94 6004 332 1 | nur 622

59,95 | recent verschenen

272 p. | paperback | 16 x 24 cm

geïllustreerd, deels in kleur | Engelstalig

vormgeving Mijke Wondergem  

isbn 978 94 6004 331 4 | nur 688

519,95 | recent verschenen

Sprookjes en parabels vormen in 
het werk van Frans Kellendonk 
het uitgangspunt voor zijn 
vertellingen. Zijn werk wordt 
daardoor realistisch en mythisch 
tegelijk. En dat is precies wat Ab-
delkader Benali erin aanspreekt. 
In Sjahrazade in het Witte Huis 
kiest hij daarom het sprookje om 
een verhaal te vertellen over ver-
telkunst, macht en engagement.
Wat kan een verhalenverteller 
in deze tijd doen om de macht te 
prikkelen? Wat zou Sjahrazade 
doen als ze de kans kreeg om 
de president van de Verenigde 
Staten, Donald Trump, toe te 
mogen spreken? ‘Er was eens een 
verhalenvertelster in het Witte 
Huis…’

Dada. Een geschiedenis biedt 
een compleet chronologisch 
overzicht van dadamani-
festaties, documenteert de 
belangrijkste dadamanifesten 
en besteedt uitvoerig aandacht 
aan de hoofdrolspelers, onder 
wie Nederlandse en Belgische 
kunstenaars. Hubert van den 
Berg beschrijft hoe een klein-
kunstbühne van een hand-
vol vluchtelingen en andere 
emigranten cruciaal werd in de 
ontwikkeling van de moderne 
kunst en literatuur van de 
twintigste eeuw.

‘Een fascinerende studie over 
de baldadige kunstbeweging. 
Van den Berg toont overtui-
gend aan dat ons begrip van 
dada is gebouwd op misver-
standen.’ 
– Erik van den Berg, de Volkskrant

Lotte Jensen  v ertal i ng

Celebrating peace

The Emergence of Dutch Identity, 
1648-1815

Vredessluitingen gaven een be-
langrijke impuls aan de Neder-
landse identiteit. Na elke oorlog 
ontstond ruimte om vooruit 
te kijken en te dromen van een 
betere samenleving. En elke vrede 
werd uitbundig gevierd met lof-
zangen, feesten en vuurwerken. 
Er was ook sprake van een ont-
luikend Europees zelfbesef: vrede 
fungeerde als een bindmiddel 
tussen de naties. En er ontstond 
ruimte voor debat: hoe zag het 
ideale Nederland eruit?

‘Interessante en zeer leesbare 
studie. Het bronnenmateriaal dat 
Jensen heeft gebruikt is door his-
torici en neerlandici grotendeels 
genegeerd.’
– nrc Handelsblad

Hubert van den Berg
Dada

Een geschiedenis 
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Abdelkader Benali
Sjahrazade in het Witte Huis

Kellendonklezing 2017
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Nederlandse Boekhistorische 
Vereniging
Jaarboek voor Nederlandse 
boekgeschiedenis

80 p. | paperback | 14 x 22 cm

geïllustreerd, deels in kleur

vormgeving Mijke Wondergem (omslag)  

& Martien Frijns (binnenwerk) 

isbn 978 94 6004 335 2 | nur 694

513,50 | recent verschenen

288 p. | paperback | 16 x 23 cm

geïllustreerd, deels in kleur  

vormgeving Martien Frijns   

isbn 978 94 6004 330 7 | nur 615

529,50 | recent verschenen

Het debat over vrijheid van 
meningsuiting wordt al jaren 
intensief gevoerd. Maar waar lig-
gen de grenzen van die vrijheid? 
In de 18e eeuw veranderden de 
samenleving en de media net zo 
snel als nu: nieuwe platforms als 
tijdschriften, genootschappen 
en koffiehuizen zorgden voor 
maatschappelijke onrust. Om 
de samenleving leefbaar en het 
debat controleerbaar te houden, 
introduceerden letterkundigen 
een nieuw, door historici veron-
achtzaamd begrip: ‘fatsoen’. 
Dit essay verkent de parallellen 
tussen toen en nu en laat zien 
dat we in het krijt staan bij de 
Verlichting.

‘Goed geschreven en prachtig 
uitgegeven. Chapeau!’  
– de Volkskrant

Marleen de Vries
Geen stijl of lange tenen?

Wat de achttiende eeuw ons leert 
over fatsoen

Het 2 4e jaarboek voor Neder-
landse boekgeschiedenis heeft als 
thema ‘Illegaal en Ondergronds’. 
Er wordt aandacht geschonken 
aan de gebroeders Taurel, die in 
de jaren dertig handelden in por-
nografische literatuur. Sjors de 
Heuvel verdiept zich in de illegale 
uitgaven van uitgeverij Sijthoff 
en Arno Kuipers beschrijft de 
bloeiperiode van de realistische 
roman in Nederland.
Naast deze thematische bijdra-
gen zijn er artikelen over het 
Leidse dichtgenootschap Kunst 
wordt door arbeid verkregen, een 
achttiende-eeuwse pennenstrijd 
over het bestaan van spoken en 
enkele vroege uitgaven van het 
Ludolphiaanse Leven van Jezus. 
Kevin Absilis verzorgt een uit-
gebreide bespreking van recente 
uitgeversbiografieën.

96 p. | paperback | 20 x 25 cm

geïllustreerd in kleur 

vormgeving  Piet Gerards Ontwerpers 

isbn  978 94 6004 319 2 | nur  654

519,95 | recent verschenen

De Chinese taal en haar schrift, 
de staatsvorm en de ouderdom 
van de Chinese beschaving zijn 
moeilijk in te passen in het wes-
terse wereldbeeld – net als in de 
zeventiende eeuw, toen Chinese 
industriële massaproductie stan-
daard onderdeel van Nederlandse 
huishoudens werd en prenten-
boeken over China ongekend 
populair waren. 
Barbaren & Wijsgeren belicht de 
wederzijdse beeldvorming die 
het resultaat was van de inten-
sieve contacten tussen Neder-
landers en Chinezen tijdens de 
zeventiende eeuw. Een beeldvor-
ming die weliswaar veranderd is, 
maar nog altijd actueel is.

‘Tal van lezenswaardige artikelen 
voorzien van indrukwekkende 
illustraties, kleurenplaten en 
foto’s van historische arte facten.’ 
– Historiek

Thijs Weststeijn &  
Menno Jonker (red.)
Barbaren & Wijsgeren

Het beeld van China in de Gouden Eeuw
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Een pleidooi voor de schets als 
communicatiemiddel. Het boek 
geeft een inkijkje in de belevings-
wereld en verbeeldinsgkracht van 
de architect.
Herman van Bergeijk & Michiel Riedijk,  

Het handschrift van de architect

319,50 | 144 p. | gebonden | geïllustreerd

978 94 6004 181 5

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

‘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

329,50 | 496 p. | paperback | geïllustreerd

978 94 6004 153 2

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

324,50 | 320 p. | gebonden | geïllustreerd

978 94 6004 242 3

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

Nederlandse kunst in de wereld

339,50 | 496 p. | gebonden | geïllustreerd

978 94 6004 212 6

‘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

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

de Hollandse stad

329,95 | 400 p. | paperback | geïllustreerd

978 94 6004 053 5

Derde
druk

Tweede
druk
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‘Helder geschreven, voorbeeldig 
bezorgd.’ – De Architect
Jeroen Goudeau, Denken in steen,  

bouwen op papier

319,95 | 224 p. | paperback | geïllustreerd

978 94 6004 277 5

‘Rijk geïllustreerd en fraai  
vorm gegeven.’ – De Limburger
Coen Eggen, Vakwerkbouw

329,50 | 264 p. | gebonden | geïllustreerd

978 94 6004 248 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

‘Prachtig geïllustreerd.’ 
– Het Haarlems Dagblad
Willemijn Wilms Floet, Het hofje

329,50 | 240 p. | paperback | geïllustreerd

978 94 6004 214 0

‘Dit boek opent voor iedereen die 
geïnteresseerd is in de geschie-
denis 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

> Zie ook Bernard Bijvoet (1898-1979) en Bouwkunst en de Nieuwe Orde, beide op p. 33.

Een bijzonder reisverslag, met tien-
tallen 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
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v e r ta a l de k l a s si e k e r s

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

‘Een imposant en vooral dapper 
pleidooi om het menselijk verstand 
te gebruiken.’ – Rob Hartmans, 
De Groene Amsterdammer
319,95 | 264 p. | paperback | 978 94 6004 170 9

‘Een briljante verzameling teksten.’ 
– P.F. Thomése, nrc Handelsblad
324,50 | 288 p. | paperback | 978 94 6004 128 0 

Verplichte kost voor weten-
schappers en politici van nu.
315,- | 120 p. | paperback | 978 94 6004 095 5 

‘Een pleidooi voor een open blik, 
voor leergierigheid en gretig zoe-
ken naar waarheid.’ – Klaas Fraanje, 
Reformatorisch Dagblad
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
311,50 | 40 p. | paperback | 978 94 6004 148 8

Tweede 
druk



Mannheims essay getuigt  
van grote denkkracht en  
scherp zinnigheid. 
315,- | 78 p. | paperback | 978 94 6004 130 3

 

‘Dit heeft mijn denken over taal,  
literatuur en de wereld bepaald.’  
– Maarten van Buuren, Trouw
339,50 | 518 p. | paperback | 978 94 6004 164 8

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

‘Prachtig vormgegeven en  
een bijna  poëtische vertaling.’  
– de Volkskrant
317,50 | 98 p. | gebonden | 978 94 6004 238 6 

‘Behoort tot de absolute toppen 
van de  moderne Europese  
literatuur.’ – Cyrille Offermans,  
De Groene Amsterdammer
314,95 | 104 p. | paperback | 978 94 6004 211 9

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

‘Voor elke Rusland-belangstellende 
een belangrijke uitgave.’  
– Dolf Bruinsma, Pokrof
332,50 | 304 p. | gebonden | geïllustreerd 

978 94 6004 228 7

Derde 
druk
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> De nieuwste vertaalde klassiekers vindt u op p. 24-25 (Nietzsche), 29 (Freud) en 35 (Benjamin en Kandinsky)
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k r i s ta l pa l e i s

‘Origineel en prikkelend.’  
– Thijs Kramer, 8Weekly
315,- | 272 p. | paperback | 978 94 6004 025 2 

‘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 

‘Door aandacht te vragen voor  
de doodsdrift, snijdt Moyaert  
een belangrijk thema aan.’  
– Marjan Slob, de Volkskrant
319,95 | 168 p. | paperback | 978 94 6004 188 4

‘Wie Zizeks werk intensief wil 
bestuderen kan uitwijken naar  
de studie van Vande Veire.’  
– Hans Achterhuis, de Volkskrant
324,50 | 432 p. | paperback | 978 94 6004 215 7

‘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

Rudi Visker denkt met en tegen  
Foucault in dit ontrafelende werk. 
315,- | 272 p. | paperback | 978 94 6004 032 0

‘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 

‘Behoort tot het beste wat er 
in het Neder landse taalgebied  
over Heidegger is verschenen.’  
– Friesch Dagblad
319,95 | 208 p. | paperback | 978 94 6004 198 3

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

Tweede 
druk

Derde
 druk

Tweede 
druk



‘Lieven De Cauters denken  
onderneemt grote en vaak  
boeiende vluchten.’  
– Carel Peeters, Vrij Nederland
319,95 | 224 p. | paperback | 978 94 6004 210 2

‘De commentator is door de 
meester besteld. Visser krijgt  
vier sterren.’ – Arnon Grunberg, 
de Volkskrant
319,95 | 174 p. | paperback | 978 94 6004 149 5

‘Haarscherp en overtuigend brengt 
Van Tongeren Nietzsche in beeld.’  
– Wessel ten Boom, Friesch 
Dagblad
319,95 | 232 p. | paperback | 978 94 6004 098 6 

‘Van der Heiden betoont zich  
een voorbeeldige boodschap-
per én interpreet van filosofische 
goden.’ – Marc van Dijk, Trouw
315,- | 304 p. | paperback | 978 94 6004 093 1 

Derde
druk

‘This book provides a series  
of sharp and profound analyses.’ 
– Philippe Lepers, Tijdschrift 
voor Filosofie
322,50 | 294 p. | paperback | 978 94 6004 092 4

‘De verdienste van Blijf de aarde 
trouw is dat de fysioloog in de filo-
soof Nietzsche alle aandacht krijgt.’  
– Carel Peeters, Vrij Nederland
319,95 | 208 p. | paperback | 978 94 6004 290 4

> De nieuwste titels uit het Kristalpaleis vindt u op p. 32 (over schizofrenie en over vrije wil).
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Filter  nieu w De Boekenwereld  nieu w

Blad voor bijzondere collecties 

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 jour-
nalistiek getinte artikelen, die 
bovendien prachtig geïllustreerd 
zijn. 
De diverse onderwerpen, zoals 
de geschiedenis van de boek-
handel en uitgeverij, typografie, 
bibliografie en leescultuur, geven 
een volledig beeld van de wereld 
van boek en prent.

96 p. | geïllustreerd in kleur  

vormgeving  Joseph Plateau 

jaar abonnement 539,95
studenten 529,95 | buitenland 549,95
los nummer 512,50
verschijnt viermaal per jaar

jaargang 33

64 p. | geïllustreerd in kleur 

vormgeving Martien Frijns

jaar abonnement 532,50
studenten 517,50 | los nummer 510,–
verschijnt viermaal per jaar

jaargang 24

Filter is het Nederlandstalige po-
dium 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 ver-
schijnsel ‘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 schijn werpers volop richten 
op het vertalen en op de door-
gaans onzichtbare vertalers.’ 
– Patrick De Rynck, De Morgen
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    n i e uw
3  · Pim Waldeck, Maarten van der Goes van Dirxland  

(1751-1826)
5  · Craig Harline, Wereld in wanorde
6   · Paul Claes, Gouden vertaalregels
7   · Pierre Kemp, Het regent in de trompetten
8   · De Stevenskerk. 750 jaar spiegel van Nijmegen
9  · Clemens Verhoeven & André Stufkens, Johan Maelwael  

en de Gebroeders van Limburg
10  · Tim Verlaan, De ruimtemakers
11  · Maarten Hell, De Amsterdamse herberg 1450-1800
12  · Eric de Kuyper, Het samenspel tussen Dr. Jekyll en Mr. Hyde
14  · Peter Jan Margry, Ignaz Matthey, Jenny Reynaerts &  

Jurjen Vis, Het verdwenen hofje
15  · Jos A.A.M. Biemans, Boeken voor de geleerde burgerij
16  · Meindert Schroor, Historical atlas of Leeuwarden
17  · Wilfried Uitterhoeve, Billy Gunterman & Ruud Abma,

   Nieuwe historische atlas van Nijmegen
18  · Bijdragen en Mededelingen Gelre, Historisch jaarboek
18  · Historische vereniging Numaga, Jaarboek 2017
19  · Ben Luderer, Nijmegen in vogelvlucht
20  · Jos Muyres & Marieke Winkler (red.), Tegen de schenen
21  · Eveline Sint Nicolaas, Ketens en banden / Shackles and Bonds

  t i j d s c h r i f t e n
46  · Filter
46  · De Boekenwereld

    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
25  ·  Friedrich Nietzsche, De vrolijke wetenschap
26  ·  Christel Theunissen, Koorbanken in Brabant 1425-1550
27  · Han Meyer, MaartenJan Hoekstra & John Westrik,  

Stedenbouw
28  · Frits Palmboom, Atlas van het IJsselmeergebied
28  · Over Holland 18/19
29  · Sigmund Freud, Drie verhandelingen over de theorie 
     van de seksualiteit
29  · Carla Hoetink, Macht der gewoonte

    r e c e n t v e r s c h e n e n
4  · Craig Harline, Jacobs vlucht
30  · Ewoud Sanders, Levi’s eerste kerstfeest
30  · Willem Huberts, In de ban van een beter verleden 
31  · Sophie Reinders, De mug en de kaars
31  · Karl Enenkel & Koen Ottenheym, Oudheid als ambitie
32  · Gerbert Faure, Vrije wil, moraal en het geslaagde leven
32  · Paul Moyaert, Schizofrenie
33  · David Keuning, Bouwkunst en de Nieuwe Orde
33  · Jan Molema & Suzy Leemans, Bernard Bijvoet (1889-1979)
34  · Els Kloek & Maarten Hell, Keetje Hodshon (1768-1829)
34  · Bart Verheijen, Nederland onder Napoleon 
35  · Walter Benjamin, Denkbeelden
35  · Wassily Kandinsky, Het geestelijke in de kunst
36  · Han Meyer, De staat van de delta / The state of the delta
37  · Mieke Kirkels, Kinderen van zwarte bevrijders
37  · Geerten Waling, Zetelroof
38  · Lotte Jensen, Celebrating peace
38  · Abdelkader Benali, Sjahrazade in het Witte Huis
38  · Hubert van den Berg, Dada. Een geschiedenis
39  · Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis
39  · Marleen de Vries, Geen stijl of lange tenen
39  · Thijs Weststeijn & Menno Jonker (red.),  

Barbaren & Wijsgeren
48   · Peter Janzen & Frans Oerlemans, Willem Kloos  

(1859-1938)
48   · Willem Kloos, Verzen

    r i j k s m u s e u m l a n de n r e e k s
22  · Gijs van der Ham, Dof goud / Tarnished Gold
22  · Jan de Hond & Menno Fitski, De smalle brug /  

A Narrow Bridge
22  · Tristan Mostert & Jan van Campen, Zijden draad /  

Silk Thread
22  · Harm Stevens, Gepeperd verleden / Bitter Spice
22  · Lodewijk Wagenaar, Kaneel & olifanten /  

Cinnamon & Elephants
23  · Martine Gosselink, Maria Holtrop & Robert Ross (red.), 

Goede Hoop / Good Hope

    a rc h i t e c t u u r e n s t e de n b ou w
40  · Herman van Bergeijk, Jan Duiker
40  · Joost Kingma, De magie van het jaren ’30 huis
40  · Merlijn Hurx, Architect en aannemer
40  · Ton Bevers e.a. (red.), Nederlandse kunst in de wereld
40  · Geert Medema, Achter de façade van de Hollandse stad
40  · Herman van Bergeijk & Michiel Riedijk, Het handschrift
    van de architect
41  · Coen Eggen, Vakwerkbouw
41  · Willemijn Wilms Floet, Het hofje
41  · Jeroen Goudeau, Denken in steen, bouwen op papier
41  · Esther Gramsbergen, Kwartiermakers in Amsterdam
41  · Anne Schram e.a. (red.), Stadsperspectieven
41  · Joan Melchior van der Meij, Joan. De Prix de Rome-reizen 

van een Amsterdamse School-architect

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

    k r i s ta l pa l e i s
2 4  · Gerard Visser, In gesprek met Nietzsche
2 4  · Henk Manschot, Blijf de aarde trouw  

2 4  · Paul van Tongeren, Het Europese nihilisme
44  · Paul Moyaert, Opboksen tegen het inerte
44  · Samuel IJsseling, Heidegger. Denken en danken, geven en zijn
44  · Frank Vande Veire, Tussen blinde fascinatie en vrijheid
44  · Lieven De Cauter, Archeologie van de kick
44  · Rudi Visker, Michel Foucault. Genealogie als kritiek
44  · Paul Heeffer, Ontologie en subjectiviteit
44  · Hub Zwart, De waarheid op de wand
45  · Gert-Jan van der Heiden, De stem van de doden
45  · Roland Breeur, De tijd bestaat niet
45  · Gerard Visser, Heideggers vraag naar de techniek
45  · Lieven De Cauter, Metamoderniteit voor beginners
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‘Het is de verfrissende afwezig-
heid van ironie, relativering en 
gelatenheid die ze nu nog authen-
tiek maakt. Mooi uitgegeven, 
ook.’ – Aleid Truijens, de Volkskrant

‘Dit boek van liefde, passie, trots 
en toorn, met zijn hoogte- en 
dieptepunten, verdient een 
nieuw lezerspubliek.’ 
– H.T.M. van Vliet, De Parelduiker

Willem Kloos
Verzen

Nawoord Peter Janzen en Frans Oerlemans

neder l and heron t dek t  
w il l em k loos

‘Overtuigend neergezet, leuk en levendig
geschreven. Een prachtig boek. Wat wil
je nog meer?’
Atte Jongstra — NRC Handelsblad

‘Met Kloos begon de Nederlandse moderne
literatuur. Janzen en Oerlemans tonen 
het overtuigend aan.’ 
Kees ’t Hart — De Groene Amsterdammer 9 7 8 9 4 6 0 0 4 3 2 2 2

O God, 

waarom 

schynt de 

zon nog!

Willem Kloos
[1859–1938]

Peter Janzen en 

Frans Oerlemans

Vantilt
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‘Kloos’ vriendschappen met po-
etische mindermannen worden 
bijzonder overtuigend neergezet. 
En naast dat alles is deze biografie 
ook nog eens leuk en levendig 
geschreven. Een prachtig boek. 
Wat wil je nog meer?’
– Atte Jongstra, nrc Handelsblad

‘Met Kloos begon de Nederlandse 
moderne literatuur. Janzen en 
Oerlemans tonen het overtui-
gend aan.’
– Kees ’t Hart, De Groene Amsterdammer

‘De auteurs willen de ware 
vernieuwer van de poëzie laten 
zien, met al zijn genialiteit en 
zijn zwaktes. Dat hebben ze met 
verve gedaan.’ – Biografieportaal

Peter Janzen & Frans Oerlemans
Willem Kloos (1859-1938)

O God, waarom schynt de zon nog!


