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Palm, Jos Moederkerk. De ondergang van rooms Nederland.

Code 248.2-palm / 268 p.

Het levensverhaal van een rooms-katholieke moeder en de rol die de kerk 

in haar leven speelde, zowel in de tijd van het 'Rijke Roomse Leven' als in 

de vernieuwingstijd van de jaren zestig.

Luyten, Marcia Het geluk van Limburg

Code 381.1-luyt / 366 p.

Geschiedenis van Limburg na de Tweede Wereldoorlog aan de hand van 

het leven van cabaretier Sjaak Vinders, opgegroeid in een 

mijnwerkerskolonie in Kerkrade.

Bruin, W, de

Je moet hier zijn geweest: Oosterbeek, Nederlands eerste 

Kunstenaarskolonie

Code 706.7-brui / 334 p.

Geschiedenis van het Gelderse dorp Oosterbeek als kunstenaarscentrum 

in de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw.

Otten, J. Duivelskwartier 1595, heksen, heren de dood in het vuur

Code 908.5-otte / 438 p.

Geschiedenis van heksenvervolgingen in De Peel aan het eind van de 

zestiende eeuw.

Vermij, Rienk

De geest uit de fles. De verlichting en verval van de confessionele 

samenleving

Code 926.4-verm / 324 p.

Geschiedenis van het verschuivende mens- en wereldbeeld tijdens de 

achttiende eeuw waardoor de nadruk kwam te liggen op de ratio.

Prak, Maarten De Gouden eeuw. Het raadsel van de republiek

Code 935.4-bote / 573 p.

De raadselachtige bloei van Nederland in de zeventiende eeuw, vooral 

bekeken vanuit sociaal-economisch perspectief.

Grijzenhart, F. en W. Velema Het Bataafse experiment. Politieke cultuur rond 1800

Code 935.4-bote / 573 p. Artikelen over Nederland in de Bataafs-Franse tijd (1795-1813).

Woud, Auke van der De nieuwe mens. Culturele revolutie in Nederland rond 1900

Code 935.4-bote / 573 p.

Boterman, F.

Duitse daders. De Jodenvervolging en nazificatie van Nederland (1940-

1945)

Code 935.4-bote / 573 p.
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Hagen, E. President van Nederland. Rutger Jan Schimmelpenninck 1761-1865

Code 937.4-hage / 357 p.

Biografie van de Nederlandse patriot, diplomaat en staatsman, in 1805-

1806 als raadspensionaris staatshoofd van de Bataafse Republiek.

Westerman, F. De Graanrepubliek

Code Groningen 938-west / 282 p.

Overzicht van de sociale geschiedenis van het Groninger boerenland 

tijdens een reis door de tijd in het voetspoor van Sicco Mansholt.

Doel, W. van den Zover de wereld strekt. Geschiedenis van Nederland overzee van 1800

Code 939.1-doel / 505 p.

Overzicht van twee eeuwen vaderlandse koloniale en andere overzeese 

geschiedenis .

Jong, J.J.P. de Terugtocht Nederland en de dekolonisatie van Indonesië

Code Indonesië 944.6-jong / 394 p.

Een koppig Nederland kon tussen 1945 en 1950 geen afstand doen van 

zijn kolonie. Dat is, ook onder historici, nog altijd een brede overtuiging. 

Maar de conclusie van J.J.P. de Jong is grensverleggend. Hij neemt niet 

alleen afscheid van Indië, maar ook van vele mythes. 'De terugtocht' is een 

fascinerend relaas van het zoeken naar een oplossing tegen een alles 

saboterende oppositie in, en dat aan… lees meer beide kanten. Over alles 

heen lag daarbij de slagschaduw van de Indonesische Revolutie. - 

Overzicht van de politiek-diplomatieke verwikkelingen van het Nederlands-

Indonesische dekolonisatieproces (1945-1950), nationaal (Nederland en 

Indonesie) en internationaal (de bemoeienis van Engeland, de Verenigde 

Staten en Verenigde Naties ).

Oostindië, G. M.m.v. I. 

Hoogenboom en J. Verweij

Soldaat in Indonesië 1945-1950. Getuigenissen van een oorlog aan de 

verkeerde kant van de geschiedenis

Code Indonesië 944.6-oost 382 p.

Ervaringen van Nederlandse militairen die ten tijde van de politionele 

acties naar Indonesie werden uitgezonden.

Op De Beeck, Johan

Het verlies van België: de strijd tussen de Nederlandse koning en de 

Belgische revolutionairen in 1830

Code België 944.9 Op D / 463 p.

Beschrijving van de Belgische opstand van 1830 met de aanloop daar naar 

toe, de onderlinge verhoudingen tussen de revolutionairen, het optreden 

van koning Willem I en de wijze waarop het conflict escaleerde.

Braam, Conny De handelsreiziger van de Nederlandse cocaïne fabriek

Code braa /  416 p.

Een Engelse oorlogsveteraan en een Nederlandse leeftijdsgenoot, 

handelsreiziger van de Nederlandsche Cocaïne Fabriek in Amsterdam, die 

de Engelse troepen tijdens de Eerste Wereldoorlog ruimschoots cocaïne 

leverde, ontmoeten elkaar na de oorlog.






