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bood monitoren scholing aan (monitoren waren

daarin maakt kunnen grote invloed uitoefenen op

begeleiders die de kinderen overdag bezighielden).

de uiteindelijk samen te stellen regeringscoalitie,

Ook brak men met de rigide dagschema’s van het
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boek van De Bruijn zijn besteed aan het steekspel
dat volgt. Ze lezen als een politieke thriller,

Nederland is altijd een goede markt geweest voor

waardoor het zonde is om hier al te veel van het

buitenlandse literatuur en wetenschappelijke

plot weg te geven. De hoofdstukken zijn uitstekend
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zijn benoeming en, wellicht belangrijker, Kuyper

en kunstenaars die uit Duitsland en Oostenrijk

143
bmgn-lchr | deel 126 - 4

De vorming van het kabinet-Heemskerk,
dat bestond uit anti-revolutionaire en katholieke

nieuwste geschiedenis
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