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eeuwse verbouwingen, zowel vóór als na de stads-

vaardigheden tekortschoten, heeft Van den Berg

brand van 1552.

zich laten bijstaan door mensen die in de lacunes

Minstens zo interessant is de verbouwing

konden voorzien. Haar redeneringen en argumen-

van het schip die Van den Berg aan de hand van

tatie zijn op de voet te volgen, waarbij ze duidelijk

archivalia kan reconstrueren. De buitenste zijbeu-
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regelingen liepen uiteen van het waakzaam gedo-

denten voorgeschreven, door een breder publiek

gen van ketters tot het delen van kerkgebouwen
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helder overzicht van vroegmoderne tolerantie- en

Wisselwerkingen (interactions) vonden plaats

intolerantiepraktijken. Het resultaat is een knappe

tussen vrienden onderling en tussen huwelijks-

synthese van enkele decennia onderzoek naar reli-

partners, maar ook tussen christenen en joden

gieuze verdraagzaamheid. Divided by Faith is niet
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‘Vroegmodern’ dekt in dit boek naar Anglo-
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bijvoorbeeld door de verbreiding van ‘Verlichte’

van religieuze praktijken waarmee politiek en
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an important new work, Minerva in de polder,

samenleven – te meer omdat moderniteit méér is
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bijna iedereen religieus en in het Nederland van nu
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impliceert dat de praktijk van de religieuze toleran-
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a contextual history of water technologies in
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