rimmeren . Dit is
alweer de
zevende bundel
waarin thema's
die relevant zijn
RELIGIE
voor de biografie behandeld
worden . Vertrekpunt is dat een
biografische benadering
E T BIOGR.-\FIE
van historische data,
Insrituur re Greningen blijfr aan de \\-eg verhalen en herinnerin-

Biografie e'1
religie. De
religieuze factor
in de biog 'fe
Mirjam de Baar,
Yme Kuiper
en Hans Renders (red. )
300 p. Boom.
€ 19,90

H

gen ons een beter
inzicht kan bieden in de
reI van religie in het
moderne Nederland.
Jan Willem Stutje
verdiept zich in Ferdinand Domela Nieuwenhuis en Hans van
Bree bestudeert waarom
ook Wilhelmina zich
overgaf aan Greet
Hofmans.
MAA RT2012
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0ntdek het fascÍnerende van
geschiedenis in onze
webshop. De meest
interessante boeken, recente
dvd s en opmerkelijke

hoorcotteges over
geschiedenis, kritisch voor u
geselecteerd door de redactie
van Historisch Nieuwsbtad.

Mary GabrieI
Liefde en kapitaat

Tony Judt & Timothy Sn-:,
Denken over de twintigsi:

Liefde en kapitaat schitdert
een Levendig beeLd van
het turbulente [even van
het gezin Marx.
Het schetst een portret
van een revoluiionair,
een rokkenjager, een
grappenmaker en bovenaI
een gepassroneerd,
maar egocentTtsch man zoweI potitiek ats privé.

eeuw

€

Een intellectueLe conver..
tussen een stervende
lJudtl en een jonge

historicus ISnyder], die
leidt naar aLLe uithoekervan de twintigste eeuw.
Met aandacht voor de ro.
van de inteiLectueLen,
en voor de triomfen en

catastrofes van Iinks rn c=
Europese geschiedenis.

49,95

€

Jos Patm

Moederkerk. De ondergang
van Rooms Nederland

Mark ScheLLekens

Watter Si.iskind

Margaretha We[sing groeide

Suskind vLuchtte in 1 938
uit nazi-Duitsland naar
Nederland. Daar was hi1
Iid van de Joodse Raad,
maar smokketde tevens
honderden Joden uit de
Hollandsche Schouwbu rc
Was hij een verrader of J='
verzetsheld? Schettekens
presenteert zijn boek
als het echte verhaaI var

op in Arnhem, waar
katholieken de grote minder-

NOOIT MEE

heid vormden. Jos PaLm,
haar jongste zoon, beschrijÍt
het levensverhaal van zijn
moeder en haar kerk, en de
veranderingen die daarin
optraden na de jaren zestig
Patm schetst de ondergang
van het Nedertandse
katholicÍsme zoals die niet
eerder beschreven is.

Chris van der Heijden
Dat nooit meer

€

Chris van der Heijden zet de

Hans Renders
Biografie en religie
Een biografische benadering
van historische data,
verhaLen en herinneringen
geven ons een beter inzicht

ÍWeinreb, Menten, Aantjesl
en de tweedeting tussen
goed en fout.

€, 19,90

€ ó9,95
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19,95

verwerking van de Tweede
Were[doortog in Nedertand
op een rij :van het
aanvanke[ijke optimisme ln
1945 tot de grote affaires

55,00
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DE KLAD

IN

DE

KLASSI[KEN

in de roldie retigie speelt in
het moderne Nederland.
1+

'lt

Jona Lendering
De ktad in de klassieken
Historicus Jona Lenderin:
geeft een uiterst
hetder overzicht van de
ontwikkelingen in het
wetenschapsgebied van
de ktassieken - inclusieÍ
de archeologie en het
oude 0osten - vanaf de
Renaissance.
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