Walburg
Pers
Publieke levens

m

et

Be

st

e
ko l nú
r ti
ng
!

Autobiografieën op de Nederlandse boekenmarkt 1850-1918
door Marijke Huisman
360 pagina’s
geïllustreerd in zwart-wit

genaaid gebrocheerd
isbn 978.90.5730.619.8
prijs € 39,95

speciale prijs € 34,95

Uitgave in samenwerking
met de Tiele Stichting
Deel IX in de Bijdragen tot de
Geschiedenis van de Nederlandse
Boekhandel – Nieuwe Reeks

Kijk ook eens op
www.walburgpers.nl

)

denis is niet nieuw, zo blijkt uit
Publieke levens. Tussen 1850 en 1918
verdrievoudigde het aantal gedrukte autobiografieën bijna. Marijke
Huisman onderzoekt deze stijging
in het licht van ontwikkelingen op
de 19de-eeuwse boekenmarkt. Zij
behandelt de plaats en betekenis
van autobiografieën binnen het
totale boekenaanbod, de marketing
en het beleid van uitgevers, alsmede de ontvangst van autobiografieën
door de literaire kritiek. De studie
besluit met een uitgebreide analyse
van de manieren waarop vrouwen
zich via de boekenmarkt wisten te
manifesteren als de auteurs van
hun eigen levensverhaal.

formaat 17 x 24 cm

Voor deze bijzondere uitgave betaalt
u nú slechts € 34,95 in plaats van
€ 39,95. U kunt de uitgave bestellen
door de bon in te vullen en te sturen
naar Uitgeverij Walburg Pers,
Antwoordnummer 87, 7200 VB
Zutphen. U ontvangt uw bestelling
thuis met een acceptgiro.

De autobiografie is booming business.
Op de hedendaagse boekenmarkt
verschijnt een groot aantal levensverhalen, variërend van memoires

van beroemde personen tot herinneringen van ‘gewone’ mensen in
bijzondere omstandigheden. De
interesse voor persoonlijke geschie-

Ja, ik bestel:

Indien u per automatische incasso
betaalt, brengen wij u geen verzendkosten in rekening. In alle
andere gevallen worden wel verzendkosten in rekening gebracht.

... exempla(a)r(en) van het boek Publieke levens voor de speciale prijs
van € 34,95 in plaats van € 39,95 (ISBN 978.90.5730.619.8)
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❑ met een acceptgiro

❑ met een eenmalige machtiging

Hierbij machtig ik Uitgeverij Walburg Pers om eenmalig € 34,95 per
exemplaar af te schrijven wegens levering van bovenstaande titel.
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