
Het hele leven past in een boekenkast. Zoveel is zeker als we weer naar de nieuwe 
aanbieding van het najaar 2009 kijken. Weinig wegen blijven onbewandeld in het 
rijke fonds van de uitgeverij. Met gepaste trots vragen wij dan ook uw aandacht 
voor een hele reeks nieuwe titels, die de verschillende deelterreinen van Aspekt de 
komende maanden zullen versterken. Ik wens u veel leesplezier!

Dr. Perry Pierik
Uitgeverij Aspekt-Soesterberg
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De klop op de deur is het beroemdste werk van een 
van onze meest bekende schrijfsters: Ina Boudier 
Bakker. De eerste druk verscheen in �930 en is vele 
malen herdrukt. De afgelopen jaren zijn bij uitgeve-
rij Aspekt al andere werken van Ina Boudier-Bakker 
heruitgegeven: De straat, Een dorre plant en Finale. 
Hoog tijd dus om De klop op de deur wederom het 
levenslicht te laten zien. Het boek laat zich niet al-
leen lezen als een meeslepende roman, maar ook als 
een waar tijdsdocument.

ISBN-�3: 978-90-59��-9�3-0
Nur 300
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 420 pagina’s
Paperback € 24,95
Verschijnt november 2009

Ina Boudier Bakker ROMAN

De klop op de deur
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Bob TiesemaROMAN

Eilanders

Op de dag dat zijn hoog bejaarde 
moeder op sterven ligt, ontvouwt de 
verteller achtergronden van het leven 
van Ralf en zijn familie. Waardoor zijn 
moeder, broer, zus en Ralf als ijsschot-
sen uit elkaar gedreven?  

Wij waren wel  verwanten, maar bleven 
vreemdelingen voor elkaar, eigenzinnige 
stroompjes, ieder binnen zijn eigen bed-
ding.

De sterfdag van moeder wordt voor 
Ralf een dag van reconstrueren in wel-
ke mate het  oorlogsverleden op zijn 
leven, op dat van zijn moeder, broer en 
zus invloed heeft gehad.

Vandaag blijven herinneringen over el-
kaar heen buitelen, loopt de klok schoks-
gewijs een heel  leven terug. Vandaag is 
een uitgelezen dag om te gedenken.

In de loop van het verhaal wordt dui-
delijk dat de dood van Ralfs moeder 
onvermijdelijk is.

Eens zal het er zijn: afscheid nemen, een laatste groet als 
bij tijdelijk vertrek van hier naar ver.

Het vijfdelige verhaal voert naar een climax, als de van 
elkaar vervreemde broers en zus samen om het sterf-
bed zijn geschaard en elkaar opheldering geven over 
gebeurtenissen uit hun gezamenlijk verleden.

Eerder is van Bob Tiesema een kinderboek gepubli-
ceerd. 

ISBN-�3: 978-90-59��-920-8
Nur 300
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 205 pagina’s
Paperback € �8,95
Verschijnt november 2009
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Karl Marx Universiteit is een roman, een liefdesroman. 
Het is het verhaal van de liefde tussen een man en 
een vrouw, de oudere journalist Fedde Reephof en 
studente Nicole. Maar hiermee is niet alles gezegd. 
De gebeurtenissen in deze roman spelen zich af in de 
bewogen nadagen van de zestiger jaren van de vorige 
eeuw, toen het studentenprotest in Parijs losbarstte en 
het Maagdenhuis in Amsterdam werd bezet. Dat Tilburg, 
waar deze documentaire roman zich grotendeels afspeelt, 
de plaats was waar het eigenlijk allemaal gebeurde, weten 

maar weinigen. De roman geeft een 
indringend beeld van deze korte periode 
uit de geschiedenis, waarin toch zo veel 
veranderingen in gang werden gezet en 
die zijn sporen heeft nagelaten in de 
levens van bijna iedereen die het heeft 
meegemaakt.

ISBN-�3: 978-90-59��-902-4
Nur 300
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 450 pagina’s
Paperback € 24,95
Verschijnt november 2009

Tymen Trolsky ROMAN

Karl Marx Universiteit
Roman over een revolte
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Jos van der MeerROMAN

Pijnlijk Paradijs

De roman Pijnlijk Paradijs is gebaseerd 
op het leven van Limburger Richard 
Bruinen, die in de jaren negentig van de 
vorige eeuw te boek stond als een van de 
beste hardcoredrummers ter wereld. Hij 
speelde in de bands Backfire! en Right 
Direction. Als een Nederlandse Kurt 
Cobain joeg hij zich in �999 op 26-ja-
rige leeftijd een kogel door het hoofd, als 
gevolg van een nooit verwerkte jeugder-
varing.
Vrijheid is het centrale thema in deze 
roman: vrijheid begeren, wanhopig naar 
bevrijding zoeken, vrijheid forceren. 
Hoofdpersoon Pepijn Treffers is in zijn 
jonge jaren verkracht door een toeval-
lige passant. Als kind probeert hij die 
ervaring letterlijk weg te wassen, later 
van zich af te slaan via het drummen, en 
ook weg te krassen door zichzelf geregeld 
te verwonden. Over het voorval kan hij 
niet praten, maar hij moet het verhaal 

wel kwijt. Daarom laat hij zijn gevoelens op zijn lichaam 
tatoeëren. Het is niet genoeg om rust te vinden. Daar be-
denkt de vroegere misdienaar, na diepe gesprekken met 
zijn ouders, een vriendin, de pastoor en een psycholoog, 
iets anders voor.
De roman gaat over de worstelingen van een puber, over 
seksuele frustratie, over de zoekende mens. Ook geeft 
die inzicht in de hardcorescene, de jongerencultuur. Met 
aan het slot een opvallend eerbetoon aan alle kinderen 
die slachtoffer zijn geweest van seksueel misbruik.

ISBN-�3: 978-90-59��-89�-�
Nur 300
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 205 pagina’s
Paperback € �8,95
Verschijnt november 2009
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Toen Thomas Bruce in �80� aan Selim III, sultan van 
het Ottomaanse rijk een tweede firman ( toestemming) 
vroeg om de beelden, friezen en metopen van de tem-
pels op de heilige berg in Athene los te hakken, legde de 
sultan in een onderliggend document vast wie de recht-
matige eigenaar was van deze ‘Parthenon marbles’. 

Na de ontspanning in de politieke betrekkingen tus-
sen Turkije en Griekenland, ontdekten Griekse his-
torici in de tot dan toe geheime archieven, de tweede 
firman en het onderliggende document. Selim III had 
als groot liefhebber van de Griekse Mythologie in een 

zelfgeschreven mythe de voorwaarden 
voor het eigenaarschap van de ‘Parthe-
non Marbles’ vastgelegd. Arie Bruin, 
een selfmade man, en zijn persoonlijke 
secretaresse Annie Staal komen onver-
wacht terecht in de race om de kunst-
schatten. Lukt het hen om de verborgen 
‘uilen’ voor Athene te vinden? Wat is de 
opdracht van de laatste Lord Elgin aan 
Sir Evans, leider van de Britse geheime 
dienst? Zal na meer dan 200 jaar de 
grootste en meest vergeten kunstroof al-
ler tijden, de diefstal van de ‘Elgin Mar-
bles’ ongedaan worden gemaakt? 

Uilen voor Athene is een spannend ver-
haal gebaseerd op historische feiten 
omtrent de diefstal van Griekse kunst-
schatten door Thomas Bruce, de latere 
Lord Elgin. 

ISBN-�3: 978-90-59��-899-7
Nur 330
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 2�2 pagina’s
Paperback € �8,95
Verschijnt november 2009

J. Jeronimoon ROMAN

Uilen voor Athene
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Diny ZandvlietLITERATUUR

De dame met de paarse hoed
Verhalenbundel

In zijn laatste dagen, toen we ook zaken 
bespraken over het hoe en wat na zijn over-
lijden, zei mijn liefste: je moet gaan schrij-
ven over ons beiden.

De dame met de paarse hoed laat zich dan ook lezen als 
een even fascinerend als meeslepend pleidooi voor de 
kracht van de liefde, het intermenselijke en de ontboeze-
mingen welke het leven met zich meebrengt. Verwonde-
ring en diepgang zijn sleutelwoorden in de verhalenbun-
del  die Diny Zandvliet hier presenteert. Het resultaat is 
veelsoortig en soms zelfs een vleugje experimenteel. Een 
bijzondere bundel.

ISBN-�3: 978-90-59��-9�5-4
Nur 303
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang �60pagina’s
Paperback € �6,95
Verschijnt november 2009
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Ik wil vanavond nog je antwoord. Ik moet straks terug naar 
Londen. Ik wil weten waar ik aan toe ben. Hij bleef staan 
en nam zijn arm van Thera’s schouder.
Langs de smalle gracht stonden de linden in bloei. De 
bloesem verspreidde een honingzoete geur. Een knal-
gele maan dreef op het wateroppervlak. Twee zanglijsters 
zongen hun kelen schor. Het was een avond om verliefd 
te worden op iedere redelijke man die langskwam. En 
Jaap was een redelijke man.
Nog diezelfde betoverende lenteavond gaf ze hem haar 
jawoord. Toen het tijd voor hem werd om naar Londen 

terug te gaan, liep ze met hem mee naar 
de voordeur. Hij boog zich naar haar toe 
en gaf een zoen die op haar oor terecht-
kwam. 
Vanaf het trottoir keek ze hem na. Er 
ging een vreemde siddering door haar li-
chaam. Het leek alsof ze alles wat er eer-
der in haar leven was gebeurd van zich 
afschudde. Ze draaide zich om en liep 
terug naar de deur. Een lichte bries stak 
op. Een wolk schoof voor de maan. De 
lijsters hielden op met zingen. De zoete 
geur van de linden werd overheerst door 
de benzinedamp van zijn auto.

ISBN-�3: 978-90-59��-900-0
Nur 300
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 2�2 pagina’s
Paperback € �7,95
Verschijnt november 2009

Nelleke Viëtor ROMAN

Kwaad
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Nelleke ViëtorROMAN

Reeds verschenen

‘mooi omschreven [...]
heel ontroerend’

Marian Verstappen-Naus
Biblion-recensie
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Tinus van Tiggelen was een veertienjarige schooljongen 
en konijnenfokker in het voorlaatste jaar van de Duitse 
bezetting (�944) en een drieëntwintigjarige werkstudent 
en journalist in het jaar van de watersnood (�953). In de 
jaren daartussen beleefde hij ondermeer de bevrijding met 
beschietingen en bombardementen in West-Brabant. Als 
dienstplichtig soldaat was hij in �949 voorbestemd om 
voor het bevrijde vaderland met krijgsmanseer te vechten 
en desnoods te sneuvelen in Nederlands-Indië. Hij deed 
zomin het een als het ander.

Wat hij dan wel deed of achterwege liet, 
staat in een verhalenreeks over geheimen 
die hij ontdekken en gevaren die hij be-
zweren moest. Zijn gevarieerde lotgevallen 
leiden tot een onverwachte ontknoping, 
waarbij duidelijk wordt dat avonturen en 
verschijnselen die tevoren afzonderlijke 
gegevens leken uiteindelijk een onder-
grondse samenhang vertonen. Een sa-
menhang die vooral schijnt belichaamd 
‘in zowel ‘het verschijnsel mens’ als het 
‘mysterie vrouw’.

Volgens Martien J.G. de Jong vormen de 
‘vijf verhalen en vier knipsels’ in Geheimen 
en gevaren samen één groter overkoepe-
lend ander verhaal. In dat andere verhaal 
gaat het, evenals in de vorige boeken van 
Martijn van Tiggelen, om een rijpingspro-
ces. Een rijpingsproces dat tegelijkertijd 
belangrijke gebeurtenissen weerspiegelt 
uit de geschiedenis van de vorige eeuw.

ISBN-�3: 978-90-59��-906-2
Nur 303
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang ��8 pagina’s
Paperback € �8,95
Verschijnt november 2009

Martijn van Tiggelen LITERATUUR

Geheimen en Gevaren
Met een nawoord en aantekeningen van Martien J.G de Jong



��NAJAAR 2009

Hans KoogerLITERATUUR

Thuisreiziger
Korte verhalen

Hoe ver moet  je reizen om te weten 
hoe het  elders is?  Single Juhan had in 
het verleden verschillende plaatsen be-
zocht, maar reisde daarna voornamelijk 
in zijn oude stoel, thuis. Beelden van 
velerlei oorsprong vermengden zich in 
zijn hoofd tot een nieuwe werkelijk-
heid. Maar  wie zal zeggen hoe de wer-
kelijkheid echt is? De geest van Single 
Juhan, die magere, bebrilde en schuwe 
nestzoeker, was gevuld met beelden van 
afgelegen en raadselachtige streken; het 
stof van de Grand Truck Roads, het 
zand van de immense woestijnen van 
Midden-Azië, de kleuren van spiegelen-
de bergmeren en het brandende ritme 
van de megasteden aan de Pacific.

Juhan stelde de verslagen van zijn rei-
zen zelf nooit te boek  en zijn immense 
bibliotheek, opgestapeld in slordige 
fruitkratten, is helaas verloren gegaan. 
Tijdens een onverklaarbare grondverzak-
king stortte  zijn huis, inclusief bieb en 
archief, volledig in. Deze bundel reisver-
halen is gebaseerd op toevallig gevonden 
aantekeningen, en een reconstructie van 

de indrukken die eraan ten grondslag liggen, is niet te 
geven. Naast de schaarse aantekeningen resteerde niets 
dan een in belabberd handschrift opgesteld lijstje van 
Juhan’s lievelingsboeken.  
Maar de verhalen over verre oorden zijn prachtig. Laat u 
zich er vooral door meeslepen.

Hans Kooger schreef voor Aspekt onder meer een bio-
grafie over Ingmar Bergman en samen met Aat van Gilst 
verschillende boeken over religieus erfgoed.

ISBN-�3: 978-90-59��-894-2
Nur 303
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang �28 pagina’s
Paperback € �6,95
Verschijnt september 2009
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Het Rijk der Dromen neemt u mee naar de wereld van de 
samoerai, geisha’s, courtisanes, erotiek en zen. In deze 
verzameling verhalen en essays komen vele beroemdhe-
den uit het rijke Oosterse verleden ter sprake, zoals de 
taoïst Chuang Tsu en de T’ang dichters Li Tai Po, Wang 
Wei en Po Tsju I. 
Dütting toonde in Zen in de kunst van het zwaard al 
aan dat hij een groot kenner is van de Oosterse traditie. 
Dit boek werd omschreven als een juweeltje van zen- en 
samoeraifilosofie. 

Met Het Rijk der Dromen is hij er weer 
in geslaagd een boek te schrijven, dat 
u even uittilt boven die oer-Hollandse 
spruitjeslucht-literatuur! Kortom, een 
onmisbaar boek voor al diegenen die be-
langstelling hebben voor de Japanse en 
Chinese cultuur.

Hans Dütting is auteur en vertaler 
(�947) en publiceerde bij Aspekt Jack 
London De Witte Stilte; Profiel Harry 
Mulisch – Een documentaire; Wijn, vrou-
wen en plezier – een openhartig dagboek, 
Hugo Claus, De reus van Vlaanderen en 
Jan Wolkers, de Rubens van de literatuur. 
In voorbereiding een nieuw dagboek en 
de roman: Niets is verloren…

ISBN-�3: 978-90-59��-889-8
Nur 303
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 200 pagina’s
Paperback € �7,95
Verschijnt november 2009

Hans Dütting LITERATUUR

Het rijk der dromen
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Margreet den BuurmanLITERATUUR

Wolfskers

In kleine hoeveelheden is het sap van 
Wolfskers of Belladonna, een struik met 
donkere, zwarte bessen, geneeskrachtig. 
Vooral in vroeger tijden werd het sap 
aangewend bij jicht en “vrouwenkwa-
len” vanwege de kalmerende werking. 
Bovendien kunnen een paar druppels 
van dit sap de ogen groter doen lijken 
door een pupilverwijdend effect, met 
een wazige, vochtige glans. De bes, die 
niet voor niets ook wel ‘duivelsbes’, 
‘doodskers’ of ‘kwademansbes’ wordt 
genoemd, is echter uitermate verrader-
lijk. Want in grotere hoeveelheden heb-
ben we bij deze bes letterlijk met vergif 
te maken en is het sap dodelijk. 
De verhalen in deze bundel draaien om 
de maat der dingen: de personages ont-
sporen ondanks zichzelf, misschien om-
dat begeerte en hebzucht de overhand 
namen of omdat goede bedoelingen 
ontaardden in een nachtmerrie. Wolfs-
kers of Belladonna, zowel genezend als 

dodelijk – metafoor voor het leven zelf, waarin gevol-
gen die uit keuzes voortvloeien niet zelden van de do-
sering afhangen.  

De kracht van Den Buurman ligt in de beschrijving van 
haar personages. Die worden zo mooi neergezet dat je ze zo 
voor je ziet. Tijdloze, zeer herkenbare menselijke interacties 
worden beschreven. Een boek dat je niet wil missen. 

Cathy van Driesten in Leids Nieuwsblad over In de 
greep van Houdini

ISBN-�3: 978-90-59��-9��-6
Nur 303
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang �55 pagina’s
Paperback € �7,95
Verschijnt november 2009
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Francis Paris SPANNING

MAREK
Het Armeense medaillon
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Francis ParisSPANNING

MAREK 
Het Armeense medaillon

Marek knikte en maakte aanstalten terug 
te lopen naar de Opel, maar Merdan hield 
hem plots tegen. ‘Er staan een paar kerels 
bij de auto.’ Hij zag ze ook. Het konden zo-
maar twee mannen zijn die geïnteresseerd 
waren in een Opel, maar dat leek weinig 
aannemelijk. Marek en Merdan draaiden 
zich bijna gelijktijdig om en liepen zo on-
gehaast mogelijk in de tegenovergestelde 
richting. Ze vertraagden ook op hetzelfde 
moment hun pas toen ze twee andere kerels 
op hen toe zagen komen lopen. ‘Wegwezen’, 
siste de Koerd hen toe. Maar hij verstijfde 
toen er vanuit weer een andere richting 
nog twee mannen kwamen aanlopen. Ma-
rek herkende in één van hen de kolonel die 
Urdokan de dag tevoren van het vliegveld 
had afgehaald. Instinctief wist hij, dat er 
ook vanuit de resterende windrichting twee 
agenten op hen zouden komen toelopen en 
dat de mannen bij hun auto zich naar hen 
toe bewogen. Ze zaten als ratten in de val.

Een groepje Armeense wapenhandelaren 
plant een aanslag op de Turkse premier 
wanneer deze het Europees parlement 
in Brussel bezoekt. Gelukkig krijgt ‘The 
Common Interest’ tijdig lucht van de 
moordplannen en kan ze haar topagent 

Marek naar België sturen om de aanslag te verijdelen. 
Met de hulp van twee collega’s tracht hij de terroristen te-
gen te houden, maar al doende ontdekt hij dat de moord 
op de Turkse staatsman bepaalde politieke groeperingen 
in Ankara niet ongelegen komt. Handelen de Armeniërs 
op eigen initiatief of worden zij gemanipuleerd vanuit 
de Turkse hoofdstad? Bovendien staat Marek door zijn 
sympathie met de slachtoffers van de genocide op de Ar-
meniërs in �9�5 en zijn belangstelling voor een bloed-
mooie Armeense zelf niet objectief tegenover deze zaak. 
Hoe dan ook moet de aanslag voorkomen worden. Dat 
leidt tot een race tegen de klok met zowel Turkse mili-
tairen als Armeense terroristen. En klokken tikken even 
ongenadig in Ankara en Istanbul als in Brussel… Dat het 
ook in het tijdperk na de Koude Oorlog nog mogelijk is 
spionagethrillers met een hoog actiegehalte te schrijven 
bewijst deze gloednieuwe reeks rond Marek. Marek is 
een ongebonden freelancer die vooral werkt voor ‘The 
Common Interest’: een niet officieel samenwerkingsver-
band van multinationals die hiermee slechts één doel 
nastreven: oorlogen, opstanden en andere vormen van 
verregaande politieke rust voorkomen, zodat het busi-
ness as usual blijft. Waar de reguliere geheime diensten 
het laten afweten, slaagt Marek. Marek is de eenentwin-
tigste-eeuwse incarnatie van zijn twintigste-eeuwse voor-
gangers in de romans van onder meer Gerard de Villiers 
(SAS), Jean Bruce (Oss ��7) en natuurlijk Ian Fleming 
(James Bond).

ISBN-�3: 978-90-59��-6�7-7
Nur 330
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 230 pagina’s
Paperback € 9,95
Verschijnt september 2009
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De manier waarop jullie met wapens en met je vuisten om-
gaan geeft me de indruk dat jullie helemaal geen journalis-
ten zijn,’ zei Johnson. ‘Net zo min als ‘Our Hope is Africa’ 
zuivere koffie is, mister Johnson,’ antwoordde Marek. ‘Het 
wordt tijd dat u de echte kaarten eens op tafel legt.’ De 
dominee wilde een opmerking plaatsen, maar werd afgeleid 
door het feit dat de deur open ging. De dikke receptioniste 
van beneden stond in het deurgat. Ze taxeerde de situatie 
vliegensvlug. Vóór Merdan zijn wapen op haar had kunnen 
richten werd de metalen deur weer dichtgesmeten. Marek 
sprong op en rende ernaar toe. Tot zijn verbijstering hoorde 
hij de sleutel in het slot omdraaien en vervolgens voetstap-
pen op de trap. Hij kon alleen maar denken: dat zo’n dik 
mens zo ijselijk snel kan reageren! Hij rukte aan de klink. 
‘We zitten godverdomme opgesloten!’ Zijn blik vloog van de 

bewusteloze lijfwachten naar de zittende 
Johnson. De man keek hem grijnzend aan. 
Marek zag dat de ander eveneens besefte 
dat de vrouw beneden om hulp aan het 
bellen was: ofwel om een paar zware jon-
gens, ofwel om de politie. Ze moesten hier 
als de wiedeweerga vandaan. 
‘Our Hope is Africa’ spoort arme Afro-
Amerikanen aan naar Liberia te emigre-
ren. In naam geeft de beweging kansar-
men een nieuwe start op het zwarte con-
tinent, in werkelijkheid is ze een middel 
van de Black Maffia crimineel geld wit 
te wassen en gezochte misdadigers een 
nieuwe identiteit te bezorgen. Omdat 
een grote Nederlandse bank financieel 
betrokken is bij de beweging en bang is 
voor een deuk in haar imago wordt Ma-
rek door ‘The Common Interest’ naar 
Chicago gestuurd om de maffiabaas ach-
ter de organisatie discreet te elimineren. 
Een omhooggevallen pooier gooit echter 
roet in het eten en ontketent een span-
nende achtervolging door het midden-
westen van de Verenigde Staten. De win-
ter in de VS blijkt een ijskoud seizoen, 
maar in kilheid toch onder te doen voor 
de berekening van de huurmoordenaars 
die Mareks pad kruisen…

ISBN-�3: 978-90-59��-6�8-4
Nur 330
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 240 pagina’s
Paperback € 9,95
Verschijnt september 2009

Francis Paris SPANNING

MAREK
Het uur van de dode wolf
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Francis ParisSPANNING

MAREK 
De val van de feniks

Voorzichtig, om niets om te stoten liep 
hij in het donker door het kantoor naar 
de deur. Hij duwde de klink langzaam 
naar beneden en merkte tot zijn opluch-
ting dat deze deur tenminste niet op slot 
zat. De gang was slecht verlicht, maar de 
gewonde Arabier zat op nauwelijks twee 
meter van hem vandaan met zijn rug naar 
hem toe. Merdan zag aan zijn zijkant een 
plasje bloed op de grond. De man ademde 
ook zichtbaar moeizaam. Een schot door 
de milt concludeerde de Koerd kil. Centi-
meter voor centimeter duwde hij de deur 
verder open. De scharnieren bleken perfect 
geolied. Hij haalde de Beretta tussen zijn 
broeksriem vandaan en draaide het pistool 
om. Daarna deed hij een vlugge stap en liet 
de kolf met volle kracht op het achterhoofd 
van de Irakees neerkomen. Hij hoorde iets 
kraken en zag de man daarna langzaam 
in elkaar zakken. Als de kogel in zijn milt 
hem al niet fataal werd zou deze schedel-
basisfractuur het wel zijn. Merdan speurde 
de gang af en spitste zijn oren. Het gebouw 
was doodstil. Hij liet de adem die hij al 
een minuutlang leek in te houden met een 
zucht ontsnappen en stak het pistool terug 
in zijn broekriem. Geen tijd om uit te rus-

ten. Hij moest zo snel mogelijk Marek zien te vinden. 
De CIA concludeerde na de inval in Irak dat Saddam 
Hussein weliswaar had geprobeerd uranium te kopen in 
Niger maar daarin niet was geslaagd. ‘The Common Inte-
rest’ komt tot een andere conclusie. De ex-medewerkers 
van de ex-dictator kunnen echter geen atoombom meer 
maken en besluiten het uranium aan de West-Afrikaanse 
tak van Al Quaida te verkopen. Marek wordt naar Niger 
gestuurd om de transactie te verhinderen. Daar moet hij 
niet alleen af rekenen met fanatieke moslimextremisten 
maar ook met rondzwervende bendes Touaregs en vooral 
met de genadeloze hitte en dorst van de woestijn. Het 
blijkt een helse opdracht ervoor te zorgen dat de pad-
destoelwolk die de terroristen met het uranium hopen te 
produceren een fata morgana blijft….

ISBN-�3: 978-90-59��-6�9-�
Nur 330
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 2�0 pagina’s
Paperback € 9,95
Verschijnt september 2009
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Ze zou haar wel uit die film willen plukken... voor een mo-
ment...haar vast willen houden...Ik heb haar net gevonden.... 
Wildzang & eeuwig heimwee is het relaas van een gete-
kend maar tegelijkertijd vol leven. Verlies dat al op jonge 
leeftijd wordt meegedragen. De geest vecht voor een 
herinnering aan de ontbrekende moederfiguur. De vader 
antwoordt op de raadselen van het bestaan met disci-
pline. Het gevolg is een aangrijpende wereld, soms een 
dialoog tussen licht en donker, maar iedere dag is daar 

weer het waaien van de wind - het dan-
sen van je haar tussen de korenhalmen. 
Wildzang & eeuwig heimwee raakt de le-
zer en houdt het midden tussen Antoine 
de Saint-Exupery en Hermann Hesse.

ISBN-�3: 978-90-59��-882-9
Nur 306
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang �72 pagina’s
Paperback € �6,95
Verschijnt september 2009

Sanne Hermensen LITERATUUR

Wildzang en eeuwig heimwee
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Harmen MalderikROMAN

De laatste schaatser

Zijn eerste slagen zijn niet eens onwen-
nig. Hij heeft deze tocht vaker gereden. 
Op de kunstijsbaan, op een ondergelo-
pen weiland, op meren en sloten. In bed. 
Zijn schaatsen hebben een goede grip op 
het harde ijs.....Hoewel hij heeft besloten 
rustig te beginnen, voelt het alsof hij nu 
al sneller schaatst dan hij van plan was. 
Misschien komt het door de nacht, want 
in het donker is niets wat het lijkt te zijn. 

Deze opmerkelijke roman is veel meer dan een schaats-
roman. Sport is als het leven zelf, onwennig, onbegre-
pen, twijfelend en aarzelend worden de eerste stappen 
gezet. Dan ineens, eigenlijk op latere leeftijd al, slaat de 
vonk over. De benen willen gaan, de longen pompen, 
ongekende krachten worden tot leven gewekt. In de 
plotselinge daadkracht weerklinkt het opstandige leven 
dat hunkert naar erkenning. Maar het leven blijft fragiel, 
het kan vriezen en... het kan dooien.

ISBN-�3: 978-90-59��-9�9-2
Nur 300
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang �48 pagina’s
Paperback € �5,95
Verschijnt oktober 2009
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Brand van Mars en Vuur van Venus is het eerste deel van de 
nieuwe Aspekt-reeks Geloven in gedichten. Een gedicht kan 
op esthetische gronden worden genoten en beoordeeld, 
maar is dikwijls ook een uitdrukking van een overtuiging. 
Uitgangspunt van deze reeks is de samenhang tussen deze 
verschillende aspecten van een gedicht.
De gedichten worden vertaald, verklaard en vergeleken 
door Martien J.G. de Jong, van wie sinds de jaren vijftig 
van de vorige eeuw talrijke originele poëzie-interpretaties 
zijn verschenen.

Dit eerste deel bevat door De Jong gese-
lecteerde gedichten over liefde en oorlog. 
In de bundel komen dichters uit verschil-
lende perioden en van verschillende nati-
onaliteit aan het woord. Naast werk van 
Nobelprijswinnaars en andere beroemd-
heden wordt ook minder bekend, om-
streden werk besproken, zoals de gedurfde 
vrouwelijk-erotische poëzie van heden-
daagse ‘feministische’ dichteressen.

ISBN-�3: 978-90-59��-905-5
Nur 306
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang ��8 pagina’s
Paperback € �8,95
Verschijnt november 2009

Martien J.G. de Jong LITERATUUR

Brand van Mars en Vuur van Venus
Geloven in gedichten I

Aspekt

g e l o v e n  i n  g e d i c h t e n

d e e l  i

m A r t i e n  J . g .  d e  J o n g

Brand van Mars 
en vuur van Venus
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Martien J.G. de JongLITERATUUR

Luister, jij die dit leest
Geloven in gedichten II

De titel Luister, jij die dit leest is afkomstig 
uit een gedicht waarin de Spaanse filosoof 
en filoloog Miguel de Unamuno zijn le-
zers rechtstreeks aanspreekt en daarbij zijn 
eigen leven en werk in het geding brengt. 
Unamuno was niet de eerste en ook niet 
de enige. Martien J. G. de Jong bracht 
uit verschillende talen gedichten bijeen 
over de wijze waarop de dichter zowel zijn 
dichterschap kan beleven als de relatie tot 
zijn lezers en tot zijn eigen poëzie. Het re-
sultaat is een uiterst boeiend boek, waarin 

De Jong opnieuw zijn uitzonderlijke kennis van de Euro-
pese literatuur bewijst en zijn talent als poëzie-interpreet 
en poëzie-vertaler. 
In deze bundel zijn zowel werken van bekende dichters, 
als Charles Baudelaire, Rainer Maria Rilke en Luigi Pi-
randello, Fernando Pessoa als van minder bekende auteurs  
opgenomen.

ISBN-�3: 978-90-59��-907-9
Nur 306
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang ��8 pagina’s
Paperback € �8,95
Verschijnt november 2009 Aspekt
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Luister, 
jij die dit leest
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In dit deel bespreekt en vertaalt Martien J.G. de Jong  
een dertigtal gedichten die betrekking hebben op wat 
men een familiealbum zou kunnen noemen, te begin-
nen met hoofdstukken over vaders en moeders. De titel 
Zuster van stormende weemoed ontleende hij aan zijn ver-
taling van een gedicht van Georg Trakl. Die titel geeft 
al aan dat De Jong zich niet beperkt tot het vader-en 
moedermotief. Hij vraagt ook aandacht voor de relaties 
tot en tussen kinderen. Hij confronteert de lezer met 
motieven als liefde, haat en herinnering, maar ook met 
incest en broedermoord.

Buitenlandse dichters die aan het woord 
komen zijn onder (veel) meer: Lord By-
ron, Victor Hugo, Paul Verlaine, César 
Vallejo, Salvatore Quasimodo, Carl 
Sandburg, T.S.Eliot en Seamus Heaney. 
Ook de Nederlandstalige poëzie is in dit 
boek weer ruim vertegenwoordigd, onder 
meer met besprekingen van Karel van de 
Woestijne, Martinus Nijhoff, Hendrik 
de Vries, Ida Gerhardt, Adriaan Morriën, 
Jacques Hamelink, Rutger Kopland, ter-
wijl er bovendien bij uitzondering twee 
prozaschrijvers aan bod komen: Louis 
Paul Boon en...Hildebrand.

Martien J.G. de Jong LITERATUUR

Zuster van stormende weemoed
Geloven in gedichten III
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Martien J.G. de JongLITERATUUR

Toen de volle waarheid ons verscheen
Geloven in gedichten IV

In Toen de volle waarheid ons verscheen 
gaat het om gedichten over het enige 
‘ding’ dat wij, volgens een bekend ge-
dicht van J.C. Bloem ‘zeker weten’, 
namelijk dat ‘eens de lente ons nim-
mer wederkeert’. Aan ieder menselijk 
leven komt een eind. En dus ook aan 
het diepste en hevigste gevoel dat men-
sen voor elkaar kunnen koesteren, de 
liefde. Hoewel: Martien de Jong besluit 
dit boek met een bespreking van een be-
roemd fragment uit de Divina Comme-
dia van Dante, waarin de grootste dich-
ter aller tijden het paradoxaal voortbe-
staan van de liefde durft verbeelden tot 
zelfs in de hel. Zijn titel ontleent deze 
vierde bundel in de reeks aan een door 
De Jong vertaald gedicht van Giacomo 
Leopardi. Een gedicht over het intense 

heimwee naar een prille, helaas onvervuld gebleven 
liefde, die plaats moest maken voor een bittere klacht 
om het onvermijdelijke en onherroepelijke.
Dante en Leopardi krijgen gezelschap van talrijke an-
dere Europese dichters, onder wie Charles Baudelaire, 
Rainer Maria Rilke, Federico García Lorca, Miguel 
Hernández, Gerrit Achterberg, Eugenio Montale, Vi-
cente Aleixandre, Nelly Sachs, Cesare Pavese, Claire 
Goll en Elie Wiesel.
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Nur 306
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Omvang ��8 pagina’s
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Margreet den Buurman BIOGRAFIE

Thomas Mann
Schrijverschap tegen vergankelijkheid

“Alles wat ik denk en schrijf, staat tegen 
de achtergrond van het sterven.” (Thomas 
Mann, 1931)

Het beschrijven van een groots leven als 
dat van Thomas Mann (�875 Lübeck – 
�955 Zürich)  is meer dan een avontuur-
lijke reis.  Natuurlijk kennen wij hem als 
auteur van Buddenbrooks, een roman die 
in �90� verscheen – in dat jaar verzucht 
hij “wie zegt dat er �00 exemplaren wor-
den verkocht?” –  en waar hij vervolgens 
in �929 de Nobelprijs voor ontving, au-
teur van De dood in Venetië, Doctor Faus-
tus en De Toverberg.
   Thomas Mann bleef zijn hele schrij-
versleven schatplichtig aan het milieu 
waar hij uit voortkwam, een welvarend 
koopmansgeslacht uit Lübeck dat met de 

vroege dood van zijn vader teloorging.
   In deze biografie zal de focus vooral liggen op het 
schrijverschap van Thomas Mann, als datgene wat van 
hem in onze tijd als universeel geldend is overgeleverd. 
Want naast het belang van zijn achtergrond, zijn com-
plexe relatie met zijn vier jaar oudere broer Heinrich, die 
als auteur aanvankelijk zijn leermeester was, zijn even-
eens complexe relatie tot vrouwen omdat hij zijn homo-
seksuele gevoelens geen volwaardige plaats in zijn leven 
kon geven en zijn relatie tot zijn vrouw Katia Mann- 
Pringsheim en zes kinderen, is Thomas Mann vooral de 
auteur van het Fin de siècle en van het interbellum, die 
met moeite afscheid nam van Duitsland toen het land 
was uitgeleverd aan de nazi’s. Hierbinnen worstelde hij 
zijn leven lang met zijn positie als schrijver en publieke 
persoon, in een om hem heen veranderende wereld. Hij 
verzuchtte daarbij weleens dat velen iets over hem von-
den, maar dat hij zelden werd gekend.

Van Thomas Mann verscheen eerder bij Aspekt in een 
vertaling Baas en Hond en Nietzsche en Schopenhauer, 
naast een nieuwe bewerking van De Onderdaan van 
Heinrich Mann.

Margreet den Buurman is literatuurwetenschapper, ver-
taler Duits en auteur. Bij Aspekt verscheen recent van 
haar Duitse herfst, De Rote Armee Fraktion, en eerder de 
verhalenbundel ‘In de greep van Houdini’, naast vele ver-
talingen uit het Duits.
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Margreet den BuurmanBIOGRAFIE

Thomas Mann
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Hans Dütting LITERATUUR

Jan Cremer
Portret van een legende

Deze documentaire verscheen eerder on-
der de titel: Jan Cremer Documentaire. Ter 
gelegenheid van Cremers 70ste verjaardag 
verschijnt een up to date editie, tweede 
druk, aangevuld tot 2009.

In dit rijk gedocumenteerde boek worden 
de wortels van Jan Cremers kunstenaars- 
en schrijverschap blootgelegd.

Jan Cremer, portret van een legende: Van 
ondervoede oorlogswees tot gevierd 
kunstenaar en bestsellerschrijver: het le-
vensverhaal van Jan Cremer leest als een 
jongensboek…met veel pikante passages. 
Voordat hij als kunstenaar en schrijver 
wereldberoemd werd, had Cremer tien-
tallen baantjes, onder meer als reclame-
schilder, fabrieksarbeider, beroepsmilitair, 

kermisklant, theaterfigurant, boerenknecht, nachtportier 
en matroos op de wilde vaart. Zijn nomadische vrijheids-
drang voerde hem van zijn geboortestad Enschede naar 
Amsterdam, Parijs, Ibiza, New York, Cape Cod, zijn 
‘moederland’ Hongarije en tal van andere locaties. Zijn 
schilderijen maakten een zegetoer door de internationale 
kunstwereld en zijn ‘onverbiddelijke bestseller’ Ik Jan 
Cremer werd wereldwijd vertaald en behaalde een mil-
joenenoplage.

Hans Dütting houdt zich al sinds �960 bezig met het 
leven en werk van Jan Cremer.

Vorig jaar verscheen tot verrassing van vriend en vijand 
het derde deel van Ik Jan Cremer, dat de lezer meeneemt 
naar de kunst- en filmwereld van de USA.

Cremer is een heel opmerkelijk stilist, hij vergist zich nooit 
in zijn beeldspraak. Hij trekt meedogenloze, maar juiste 
conclusies
… Hij heeft een fotografisch opmerkingsvermogen en wat hij 
waarneemt rangschikt hij in prikkelende zinnen.

Willen Frederik Hermans

Dütting publiceerde bij Aspekt vertalingen, documentai-
res en fictie.
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28 UITGEVERIJ ASPEKt

In deze roman lopen twee verhaallijnen, die in verschil-
lende tijden spelen, door elkaar. Plaats van handeling is 
de Languedoc, waar in de �3e eeuw de Katharen leefden.  
Ivo en Mirjam trekken door dit gebied, beiden de ge-
volgen van een scheiding verwerkend, bijna 800 jaar na 
Amiel en Blanca, die als Kathaarse predikers hetzelfde 
gebied doorkruisten.  Al reizend raken onze tijdgenoten 
bekend met het Kathaarse gedachtegoed. Een ontmoe-
ting  met de geheimzinnige Rolf zet gebeurtenissen in 
gang die hun levens volkomen overhoop halen.

De boeken van Karel Wellinghof hebben 
een spirituele thematiek. De hoofdfigu-
ren raken door allerlei omstandigheden 
losgeslagen van de reguliere samenleving 
en gaan op zoek naar ‘de weg naar huis’. 
Wellinghof schreef eerder de roman 
Montségur.

ISBN-�3: 978-90-59��-884-3
Nur 300
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 250 pagina’s
Paperback € �9,95
Verschijnt september 2009

Karel Wellinghoff ROMAN

De goede mensen en de honden van God
Een kathaarse liefdesroman
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Ankie NolenNON-FICTIE

Het land der katharen
Een historishe reisgids

Al direct bij de eerste luxe uitgave van 
Het land der Katharen was het duidelijk 
dat we hier te maken hadden met een 
standaardwerk. Centraal staat het even 
intrigerende als meeslepende drama van 
de Kathaarse cultuur, welke ooit grote 
delen van Frankrijk besloeg. Onder druk 
van koningen en kerk werden de Katha-
ren als ketterse gemeenschap uiteindelijk 
in de ban gedaan en uitgeroeid. 

Ankie Nolen die dit onderwerp al jaren bestudeert, 
neemt ons mee naar waar het allemaal gebeurde. In deze 
derde druk volgt de lezer via veel foto’s het wel en wee 
van de Katharen. Dat maakt dit boek tot een indruk-
wekkende getuigenis.

ISBN-�3: 978-90-59��-774-7
Nur 680
Formaat �5,5 x 23,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 342 pagina’s
Paperback € �9,95
Reeds verschenen
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Arend- Jan Scheer NON-FICTIE

Van Sinterklaas tot Paas
de mythe achter de mijter

Dit opzienbarende boek beschrijft de zoek-
tocht van de auteur naar de rituelen rond 
Sinterklaas, die hem fascineren en verba-
zen. Er klopt iets niet aan deze feesten. Het 
begint er al mee dat er twee namen zijn: 
Sinterklaas en Sint Nicolaas. De grijsaard 
op een wit paard die op mythische wijze 
over de daken rijdt en via de schoorsteen 
geschenken in schoenen gooit beeldt een 
Roomse Bisschop uit, rond 300 geboren in 
Zuid-Turkije. Maar zijn gedrag, gevolg en 
zelfs zijn naam wijzen op veel oudere in-
vloeden. In Nederland wordt hij vergezeld 
door een zwarte domme ‘knecht’, gekleed 
in een �7e eeuws pagekostuum, voorzien 
van een takkenroe, waarmee hij enkele de-
cennia geleden kinderen achtervolgde en 
iets langer geleden nog sloeg. De auteur 
gaat letterlijk op onderzoek uit en reist ge-

schiedenis en heden van de Sint achterna. Hij belandt op 
tot vóór een eeuw geïsoleerde plekken in Europa. Eilanden 
en hoge bergdalen, waar hij midden in primitieve riten te-
recht komt, waaraan Sint Nicolaas soms slechts zijdelings 
deelneemt of alleen in naam. Figuren die een soortgelijke 
rol spelen als Zwarte Pieten, zijn hier bokken. Angstaan-
jagende duivels, die kinderen ontvoeren. Op andere afge-
legen plekken, worden primitieve demonische figuren zelf 
Sint Nicolazen genoemd. Zowel zij als de duivels slaan er 
de meisjes. De jongens zijn er omheen verwikkeld in ri-
tuele vechtpartijen die doen denken aan het baltsgedrag 
van bokken en herten. In een oeroude rite in Europa ziet 
hij mannen dansen met geweien op het hoofd, als ‘De Sja-
maan’, op een �5.000 jaar oude rotstekening in een grot in 
de Dordogne. 
Het boek ontpopt zich als volledige revisie, van een vervals-
te Europese geschiedenis, door kerk, staat en onderwijs.

De auteur kreeg nationale bekendheid als een van de 
mensen achter het TV-programma Paradijsvogels.
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Van Sinterklaas tot Paas
de mythe achter de mijter
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Op talloze maatschappelijke terreinen is sprake van zorg-
wekkende ontwikkelingen, lees de kranten er maar op 
na. De samenleving wordt gewelddadiger en de daders 
steeds jonger. Meer en meer mensen hebben een kort 
lontje en menen geen rekening meer te hoeven houden 
met anderen. Het vak van leraar staat onder druk, als ge-
volg van hervormingen in het onderwijs maar ook door 
toenemende problematiek  bij de jeugd. We horen over 
kinderporno, vrouwenhandel, drugshandel, verweven-
heid van boven- en onderwereld, graaicultuur, om maar 
te zwijgen van de milieuproblemen die de aarde bedrei-

gen; uitsterven van plant- en diersoorten, 
vernietiging van het tropisch regenwoud, 
opwarming van de aarde.
De  schrijver meent dat aan een groot 
deel van deze problemen een gemeen-
schappelijke oorzaak ten grondslag ligt. 
Vanuit zijn christen-democratische 
maatschappijvisie geeft hij een analyse 
en draagt hij oplossingen aan. Een op-
merkelijk geschrift, niet alleen in theore-
tisch maar ook in praktisch, beleidsmatig 
opzicht.
Prof. Mr. G. L. Olaf baron van Boetze-
laer werkte ondermeer als advocaat en als 
hoofd van de politieke en economische 
analyseafdeling van de Nederlandse In-
lichtingendienst Buitenland en is mo-
menteel hoogleraar moderne geschiede-
nis en internationale politieke betrek-
kingen op de Filippijnen. Daarnaast was 
hij jarenlang actief binnen het CDA. 
Van zijn hand verschenen eerder De drie 
cirkels, een bundel politieke opstellen,  
De Civilistische Liga, het verhaal van een 
politiek offensief, Tussen halve maan en 
hamer en sikkel,  een bundel historische 
verhandelingen over het Islamitisch fun-
damentalisme en het communisme en 
zeer recentelijk Naar een nieuwe politieke 
staat in de Europese unie.
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Nur 740
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Omvang 70 pagina’s
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Prof. Olaf van Boetzelaer NON-FICTIE

Crises
Een christen-democratische analyse en remedie
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Ad BroereNON-FICTIE

Een menselijke economie

De autoriteiten op het gebied van geld, 
economie en politiek meten het welzijn 
van de mensheid af aan materiële groei. 
De schaduwkanten van de vrije markt-
economie – financiële crises, schaarste, 
schulden, rente – moeten op de koop toe 
genomen worden. Ad Broere, zelf eco-
noom, oud bankier en bedrijfsadviseur,  
plaatst vraagtekens bij een aantal popu-
laire economische dogma’s en maakt in 
dit boek duidelijk dat het echt anders 
kan. Maar dit vereist wel een nieuwe 
manier van denken. 

Ad Broere (1948), van huis uit econoom, is al meer dan 30 
jaar actief in het bedrijfsleven. Als oud-bankier, zelfstan-
dig gevestigd bedrijfsadviseur, en docent/ontwikkelaar van 
leergangen bij diverse Business Schools, weet hij als geen 
ander zijn licht te laten schijnen op de sterke en zwakke 
plekken in de economie. 

ISBN-�3: 978-90-59��-878-2
Nur 740
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 2�2 pagina’s
Paperback € �7,95
Verschijnt september 2009
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‘Sterven doe je niet ineens…’ Deze ooit populaire tekst 
boven rouwadvertenties lijkt op z’n retour en maakt 
plaats voor Slauerhoff, vadertje Cats, de goede oude 
Joost van den Vondel, Jan Luyken en De Genestet. 
Onze ‘klassieken’ worden herontdekt bij het laatste 
afscheid. En natuurlijk is onze ‘Vlaamse buur’ Guido 
Gezelle ook steeds meer present boven rouwannonces. 
Immers ‘Mij spreekt die blomme een tale’ en ‘Het leven 
is de kruisbanier tot in Gods handen dragen’, maar ook 
‘Vaarwel, vaarwel tot wederziens’. En ook onze dich-
ters van ‘minder veraf ’ komen weer in zicht: Vasalis, 

Ida Gerhardt, Achterberg, Bloem. Maar 
ook Albert Schweitzer is weer geliefd 
met zijn uitspraken.
 Kortom: We nemen steeds poëtischer 
afscheid van onze dierbaren. Bert van 
Nieuwenhuizen, oud-redacteur Opinie 
van het Utrechts Nieuwsblad, stelde met 
plezier en liefde een bloemlezing samen 
van de fraaiste, meest ontroerende en 
soms verrassende teksten bij een laatste 
afscheid. Soms goed voor een weemoe-
dige traan en soms ook simpelweg een 
feest der herkenning!

ISBN-�3: 978-90-59��-9�7-8
Nur 309
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang �48 pagina’s
Paperback € �8,95
Verschijnt oktober 2009

Bert van Nieuwenhuizen NON-FICTIE

Vaarwel, vaarwel tot wederziens
Mooie woorden bij het laatste afscheid
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Wilhelmina • Een koninklijke koppige mevrouw
“Het boek verdient een plaats naast Fasseurs 
biografie als welkom tegenwicht” - Vorsten - 
ISBN 978-90-59��-20�-8 • € �9,95

Juliana • Een onderschatte vorstin
“Dit boek brengt Juliana in balans na de 
publicatie van Fasseur” - VPRO’s  O.V.T. - 

Een lintje van de koningin
“Wie alles wil weten over ons decoratiestelsel 
renne nu naar de boekhandel” - De Telegraaf - 
ISBN 978-90-59��-503-3 • € �6,95

Het land van Drees
“Van Nieuwenhuizen pareert de kritiek dat Drees 
a-intellectueel en nagenoeg emotieloos zou zijn 
geweest” - Nederlands Dagblad - 
ISBN 978-90-59��-352-7 • € �4,95

Leve het ouder worden
“De auteur maakt korte metten met het 
doemdenken over het toenemend aantal 
ouderen” -  Provinciale Zeeuwse Courant - 
ISBN 978-90-59��-3�0-7 • € �4,95

Vaders fanfare, moeders koor • Muziek en zang 
als het cement in de samenleving
“Veel aardige verhalen over aubades, taptoes, het 
Wereld Muziek Concours in Kerkrade en Shanty 
Koren” - Friesch Dagblad - 
ISBN 978-90-59��-503-3 • € �4,95

Bert van Nieuwenhuizen

Reeds verschenen

Bert van Nieuwenhuizen

NON-FICTIE
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Na zestig jaar laait de discussie rond de Duitse jurist 
Hans Georg Calmeyer weer op. 
Welke rol speelde hij tijdens de bezetting van Neder-
land? In zijn functie als hoofd van de Entscheidungsstelle 
was het zijn taak te beslissen over joodse afstamming in 
twijfelgevallen.
Lou de Jong stelde in zijn standaardwerk over de Tweede 
Wereldoorlog dat hij een “goede” Duitser was die 3000 
joden behoedde voor deportatie en daarmee hun leven 
redde. Calmeyer kreeg postuum de Yad Vashem-on-
derscheiding. Maar in een vorig jaar verschenen studie 

schetst dr. Geraldien von Frijtag Drabbe 
Künzel een negatief beeld van Calmeyer 
en ontzegt zij hem goede bedoelingen. 
Zij meent dat hij meewerkte aan de jo-
denvervolging. Haar studie, verschenen 
onder auspiciën van het NIOD, verte-
genwoordigt de heersende stroming on-
der hedendaagse Nederlandse historici 
die gespecialiseerd zijn in de geschiede-
nis van Nederland tijdens de Tweede 
Wereldoorlog.
Mr. Ruth van Galen-Herrmann, die zelf 
door een beslissing van Calmeyer de oor-
log heeft overleefd, beargumenteert in dit 
boek dat Calmeyers ambtelijk optreden 
verkeerd wordt geïnterpreteerd, dat hij 
bewust zo veel mogelijk joden trachtte te 
redden en dat hem dat in minstens 3000 
gevallen is gelukt. Zij publiceerde eerder 
over de controverse rond Calmeyer in 
het Nederlands Juristenblad.

ISBN-�3: 978-90-59��-885-0
Nur 680
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang �78 pagina’s
Paperback € �8,95
Verschijnt oktober 2009

Ruth van Galen-Herrmann NON-FICTIE

Calmeyer, dader of mensenredder?
Visies op Calmeyers rol in de jodenvervolging
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Perry Pierik (red.) NON-FICTIE

Friederich Knolle
bekentenissen van een SD -officier

Friedrich Knolle was een van de meest 
geheimzinnige figuren uit de top van 
de Duitse overheid in bezet Nederland 
�940-�945. Als topman bij de Sicher-
heitsdienst waren er maar weinig zaken 
waar hij niet vanaf wist. Na �945 slaagde 
hij er vakkundig in zijn sporen uit te wis-
sen. Midden jaren zeventig heeft hij  ech-
ter alsnog een tip van de sluier opgelicht. 
De bandopnamen die toen gemaakt wer-
den zijn nu weer opgedoken en worden 
met annotaties nu aan het publiek geïn-
troduceerd. Knolle komt met opmerke-

lijke bekentenissen. Sommige van zijn uitspraken klon-
ken in de jaren zeventig grotesk, maar zijn inmiddels 
door vrijgekomen feiten onderbouwd. Dit geeft ook zijn 
andere bekentenissen meer gewicht, zoals in de zaak de 
rond de vlucht van Rudolf Hess en de politicus Colijn. 
De historicus/uitgever Perry Pierik annoteerde de tekst, 
Evert van Leerdam zorgde voor de vertaling. 

ISBN-�3: 978-90-59��-9�2-3
Nur 680
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 248 pagina’s
Paperback € �9,95
Verschijnt februari 2009
Vertaling: Evert van Leerdam
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Harry’s grootvader werkte in de melk, Harry’s vader 
werkte in de melk, en Harry zelf werkte in de melk, 
totdat het door zijn grootouders in de Schilderswijk in 
Den Haag opgerichte melkbedrijf in �998, bijna hon-
derd jaar na haar oprichting, door de toenmalige eige-
naar Campina werd afgebroken. De geschiedenis van dit 
bedrijf, met al haar ups en downs, die tegelijkertijd de 
levensgeschiedenis van Harry van Grieken zelf is, wordt 
door de hoofdpersoon op meeslepende wijze uit de doe-
ken gedaan. Het is tegelijkertijd een schets van de ver-

anderende tijden, van het noeste werken 
van de kleine zelfstandige ondernemer 
naar de schaalvergroting, de beleggingen 
en fusies.
Het boek leest als een familieroman met 
het eigen bedrijf als belangrijke rode 
draad. 

‘Zoals Geert Mak, de eeuw van zijn vader 
bechreven heeft vanuit protestanse hoek, zo 
heeft Harry van Grieken met dit boek de 
eeuw van zijn vader voor het katholieke 
volksdeel geschreven.’

Oud premier Ruud Lubbers

‘Harry van Grieken beschrijft de geschiedenis 
van de zuivelindustrie, de Nederlandse- en 
Europese zuivelpolitiek en zijn persoonlijke 
familiegeschiedenis meeslepend en bijzon-
der openhartig.’

Oud opinie-redacteur 
Bert van Nieuwenhuizen

ISBN-�3: 978-90-59��-883-6
Nur 680
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 242 pagina’s
Paperback € 24,95
Verschijnt oktober 2009

Harry J. van Grieken NON-FICTIE

Over leven in de melk
Met een voorwoord van Ruud Lubbers
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Peter SchumacherNON-FICTIE

De zaak Aernhout
Hardnekkige mythes rond een Indische moord ontrafeld

De zaak Aernout behoort tot de meest 
spraakmakende geschiedenissen van 
Nederlands-Indie. Onlangs werd wij-
len vaandrig Rob Aernout na meer dan 
60 jaar (!)na zijn moord op 28 februari 
�948 te Lembang, een stadje op West 
Java, gerehabiliteerd.  Dit opmerkelijke 
feit was reden voor oud NRC-handels-

blad journalist Peter Schumacher, ondersteund door 
Indië-kenner Gerard de Boer, zich in deze zaak te ver-
diepen en het definitieve woord hierover te spreken. 
Een ‘true-crime’ tegen een historische achtergrond die 
veel stof deed opwaaien.

ISBN-�3: 978-90-59��-897-3
Nur 680
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 248 pagina’s
Paperback € �8,95
Verschijnt november 2009
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Bij  architectuur denkt men meestal aan bouwwerken 
die vanuit het aardoppervlak oprijzen, maar ook on-
der de aarde bevinden zich steeds meer constructies die 
vanuit architectonisch en cultureel perspectief gezien de 
moeite waard zijn. 
De huidige maatschappij, met z’n noodzaak tot snelle 
communicatie en transport, heeft tot een enorme bouw-
activiteit geleid; er ontstonden tunnels, stations, mijnen, 
winkelcentra, werkplaatsen  en velerlei soorten leidin-
gen. De buik van moeder aarde verbergt opzienbarende 
zaken. Hoewel er vaak snel en gedachteloos aan deze 

menselijke ruimten voorbij wordt ge-
gaan, verdienen ze het dat er eens bij stil 
wordt gestaan.
Hans Kooger schreef eerder verschillende 
boeken over bijzonder religieus erfgoed 
voor Aspekt.

ISBN-�3: 978-90-59��-895-9
Nur 680
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 328 pagina’s
Paperback € 24,95
Verschijnt september 2009

Hans Kooger NON-FICTIE

Onderaards cultuurgoed
Transport, architectuur en toerisme
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Aat van Gilst / H. KoogerNON-FICTIE

Wallen, muren en afscheidingen
Een bijzonder erfgoed

In dit boek gidsen de auteurs u langs 
minder bekende restanten van onder 
meer de beide wereldoorlogen. Voor 
militairen én leken zijn bunkers, for-
ten, schansen en vestigingen interes-
sant. Betonnen verdediglinies zijn 
bijvoorbeeld te vinden in Scandinavië, 
van de poolcirkel tot aan de noordkust 
van Spanje. In Engeland bleven veel 
Romeinse herinneringen over langs de 
Hadrianuswal en in Duitsland en ons 
rivierengebied staan nog restanten van 
de oude Limes, de Romeinse grens met 
de oude “barbaarse”gebieden.

Dichterbij huis slingeren zich (hout) wallen, wind-
keringen, landweren, heggen en hekken door het 
landschap in eindeloze variaties. Goed voor ontelbare 
dagtrips. Voor toeristen die niet tegen een paar uur 
vliegen opzien, zijn in Afrika, China, Indonesië en el-
ders oeroude moren, forten en wallen te bezoeken. In 
Australië en Azië bieden zeer lange hekken en draden, 
neergezet om mens, wilde hond of konijn te weren, 
veel stof tot overpeinzing. Kijk zelf en lees maar hoe 
natuur tot cultuur werd en omgekeerd. Alles zal ten-
slotte tot stof vergaan.

ISBN-�3: 978-90-59��-545-3
Nur 680
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 304 pagina’s
Paperback € 24,95
Reeds verschenen
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Jan Kikkert is een historicus met een zeer groot en goed 
ontvangen oeuvre en heeft een bijzondere belangstelling 
voor het Koningshuis van Oranje. Zeer veel titels van 
zijn hand, die veelal ook bij uitgeverij Aspekt versche-
nen, getuigen daarvan. Nu heeft Jan Kikkert zijn ken-
nis over de Nederlandse koningen, Willem I, Willem II 
en Willem III in een band gebundeld. Hiermee is een 
naslagwerk ontstaan dat alle liefhebbers van onze vader-
landse geschiedenis niet mogen en willen missen. Daar-
bij zijn de levens kleurrijk, en de politieke en diplomatie-
ke en privé beslommeringen talrijk en meeslepend. Dit 

jongste boek van een van onze bekendste 
historici is een nieuwe mijlpaal in een 
ontzagwekkend reeks publikaties. Het 
boek verschijnt daarbij op een belangrijk 
moment, nu een troonsopvolging snel 
naderbij komt.

ISBN-�3: 978-90-59��-9�0-9
Nur 680
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 350 pagina’s
Paperback € �9,95
Verschijnt oktober 2009

J.G. Kikkert NON-FICTIE

De drie Oranje Koningen
Willem I, Willem II en Willem III
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J.G KikkertNON-FICTIE

Eerder verscheen van de auteur o.a:

Kikkert, J.G. • Geheimen van de
Oranjes. Minder bekende episoden
uit de geschiedenis van het Huis van
Oranje-Nassau: Deel �
ISBN 978-90-59��-233-9 • € �6,95
Kikkert, J.G. • Geheimen van de
Oranjes. Minder bekende episoden
uit de geschiedenis van het Huis van
Oranje-Nassau: Deel 2
ISBN 978-90-59��-363-3 • € �6,95

Kikkert, J.G. • Geheimen van de
Oranjes. Minder bekende episoden
uit de geschiedenis van het Huis van
Oranje-Nassau: Deel 3
ISBN 978-90-59��-345-9 • € 22,95
Kikkert, J.G. • Geheimen van de
Oranjes. Minder bekende episoden
uit de geschiedenis van het Huis van
Oranje-Nassau: Deel 4
ISBN 978-90-59��-639-9 • € �6,95

Kikkert, J.G. • Geheimen van de
Oranjes. Minder bekende episoden
uit de geschiedenis van het Huis van
Oranje-Nassau: Deel 5
Kikkert, J.G • De eeuw van Juliana
ISBN 978-90-59��-87�-3 • € �9,95
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J’accuse, betitelde Zola zijn verdedigingsrede van Drey-
fus, die ten onrechte van spionage werd verdacht. Jagten-
berg koos met zijn titel bewust voor deze associatie. Zijn 
boek behandelt namelijk eveneens een groot onrecht.
Het gaat daarbij om de beeldvorming over de SS, de ge-
vreesde elite-eenheid van de Nazi’s, die vaak ook verant-
woordelijk was voor de behandeling van krijgsgevange-
nen. In tal van publicaties die na de oorlog verschenen, 
is beschreven dat daarbij de oorlogsregels dikwijls met 
voeten werden getreden. Tenminste tot �990. In dat jaar 

verschijnt Mei 1940 – De strijd op Neder-
lands grondgebied, geschreven door een 
tweetal medewerkers van de Sectie Mi-
litaire Geschiedenis. Bij veel oud-strij-
ders, bekend met de praktijken van de 
SS, wekten de vergoelijkende uitspraken 
uit dit boek verbazing en woede op. Een 
zo’n oud strijder was Wim Jagtenberg. 
Hij liet het er niet bij zitten en kaartte 
de zaak aan bij het Ministerie van De-
fensie. 
Dit boek geeft weer wat er werkelijk ge-
beurde met de krijgsgevangenen en be-
schrijft tevens het  moeizaam verlopende 
contact van Jagtenberg met Defensie. Ba-
sis van het betoog vormt Jagtenbergs in 
�995 gepubliceerde brochure Geschied-
vervalsing over de Meidagen van 1940. 
Kiest Defensie vóór de SS en tegen haar ve-
teranen? Dit geschrift is echter aangevuld 
met tal van nieuwe ontwikkelingen rond 
deze schrijnende zaak. 

ISBN-�3: 978-90-59��-909-3
Nur 680
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 222 pagina’s
Paperback € �9,95
Verschijnt oktober 2009

Ing. W.D. Jagtenberg NON-FICTIE

Ik beschuldig
Vijftien jaar discussie met ons Ministerie van Defensie over haar boek Mei 1940. 
De strijd op Nederlands grondgebied

Bewerking door luitenant-kolonel 
b.d. E.H.Brongers
en dra. T.O.P. Jagtenberg
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Ge BoormanNON-FICTIE

HET BLOED DER AARDE: een olie- en gasbonanza in Marokko?
Dollars, macht en terreur

ISBN-�3: 978-90-59��-898-0
Nur 740
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang �90 pagina’s
Paperback € �8,95
Verschijnt oktober 2009

Een enorm olie- en gasveld in Marokko, 
een geheimzinnige opsporingstechniek 
om de beste velden te ontdekken en een 
Amerikaanse ondernemer met de droom 
om oliesjeik te worden vormen het uit-
gangspunt van dit boek. Het verhaal be-
gint veelbelovend, maar al snel doemen 
donkere wolken op. Toezeggingen en be-
middelingen door het Marokkaanse ko-
ningshuis pakken anders uit en nieuwe 
investeerders uit Saoedi-Arabië blijken 
mannen met extremistische banden te 
zijn. De schaduw van 9/�� is plotseling 
daar, en de droom verandert langzaam 
in een nachtmerrie. De auteur, een pe-
troleumgeoloog, heeft zijn leven lang in 

de opsporing en winning van aardolie en -gas gewerkt. 
Zes jaar geleden benaderde hij de Texaanse eigenaar van 
een olie- en gasveld in Marokko om de mogelijkheid van 
deelname door zijn bedrijf te bespreken. Het werd het 
begin van een even interessante als huiveringwekkende 
inkijk in de wereld van het zwarte bloed der aarde.
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Jules Verne publiceerde in �869 het boek Twintig duizend 
mijlen onder zee. Dit boek zou hem onsterfelijk maken, 
hoewel niemand geloofde dat zijn fantasieën over onder-
zeeboten ooit gerealiseerd zouden worden. Maar hij was 
niet de eerste die gefascineerd was door het idee van een 
onderwaterschip. Vanaf Alexander de Grote  hebben vele 
grote geesten, zoals Leonardo da Vinci en Jan Adriaansz. 
Leeghwater, zich op de gedachte van een onderwater-
vaartuig gestort, en daarmee een bijdrage geleverd aan 
zijn daadwerkelijke ontstaan. Vreemd genoeg is de ont-

staansgeschiedenis van de onderzeeboot 
nooit goed beschreven.

In dit boek wordt de ontwikkeling van 
het onderwaterschip gevolgd vanaf het 
moment waarop Alexander de Grote 
(356-323 v. Chr.) zich in de Perzische 
Golf in een glazen ton onder water laat 
zakken tot in �906, het jaar waarin, als 
gevolg van een steeds meer technisch-
wetenschappelijke benadering, de on-
derzeeboot fabrieksmatig wordt gepro-
duceerd. 

Diep onder Zee vult daarmee een lacune 
aan en mag alleen al daarom in geen en-
kele maritieme bibliotheek ontbreken.

ISBN-�3: 978-90-59��-887-4
Nur 680
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 2�2 pagina’s
Paperback € �8,95
Verschijnt oktober 2009

Graddy Boven NON-FICTIE

Diep onder Zee 
De geschiedenis van de onderzeeboot (325 v. Chr. - 1906)
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Haks Walburgh SchmidtNON-FICTIE

No return flight

‘No Return Flight, �3 Platoon at Arn-
hem �944’ vertelt over de veeleisende 
speurtocht naar de inzittenden van het 
zweefvliegtuig Horsa �66 dat op �8 sep-
tember �944 bij Arnhem landde. De 
Slag bij Arnhem was nog in zijn eerste 
fase toen de Britse piloten en ongeveer 
25 airbornes afscheid van elkaar namen 
en hun orders gingen uitvoeren.
54 jaar later kwam in �998 een van de 
piloten, Sergeant Morley ‘Taffy’ Williams 
in contact met een Nederlandse journa-
list. Hij vertelde hem van zijn jarenlange 
wens te weten wat er van zijn passagiers 
geworden is. Hij moest echter bekennen 
zich niet meer precies te kunnen herin-
neren van welke eenheid zij waren. Daar 
die onontkoombare gedachte hem maar 
bleef achtervolgen, vroeg hij de journa-
list op zoek te gaan naar die lotgeno-
ten die eens zijn verantwoordelijkheid 
waren, en hun geschiedenis. Zo begon 
een ruim vier jaar durende speurtocht 
die uiteindelijk leidt tot een nieuw en 
aangrijpend beeld van de Slag bij Arn-
hem. In de boeiende verhalen van voor, 
tijdens en na de strijd staan het mense-
lijke aspect en de persoonlijke beleving 
van de airbornes voorop die de lezer een 
verrassende en meeslepende blik op de 

gebeurtenissen bieden. Fascinerend is bovendien dat de 
speurtocht bijna 60 jaar na dato tot diverse hernieuwde 
kennismakingen en ontmoetingen van de inzittenden in 
2004 heeft geleid. Nu in 2009 is dan de langverwachte 
Engelse vertaling tot stand gekomen met opnieuw ver-
rassende en soms schokkende nieuwe informatie. 

ISBN-�3: 978-90-59��-88�-2
Nur 680
Formaat �5,5 x 23,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 2�0 pagina’s
Paperback € 24,95
Verschijnt september 2009
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Pieter Jan Verstraete, een van de grote kenners van 
Vlaanderen in het interbellum en de oorlog, schetst hier 
een indringend portret van een van de meest besproken 
Vlamingen uit deze periode: Joris van Severen. Van Se-
veren was een van de grote mannen achter het Vlaamse 
nationalisme. Later verschoof zijn politiek inzicht enigs-
zins, maar in de meidagen van �940 werd hij toch ge-
arresteerd en omgebracht in het zogenaamde bloedbad 

van Abbeville. Verstraete werpt licht op 
het intrigerende leven van deze man, die 
vrienden en vijanden had maar bovenal 
een markant figuur van een tijdvak was. 

ISBN-�3: 978-90-59��-893-5
Nur 680
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang �60 pagina’s
Paperback € �6,95
Verschijnt november 2009

Pieter Jan Verstraete BIOGRAFIEREEKS

Joris van Severen



49NAJAAR 2009

Ank ReindersBIOGRAFIEREEKS

Nannerl Mozart
De zus van een genie

De briefwisseling die de vijf jaar oudere 
zus van Wolfgang Amadeus Mozart met 
haar broer en anderen voerde, werpt niet 
alleen een licht op het leven van haar 
beroemde broer, maar ook op de soci-
ale positie van de vrouw in de tweede 
helft van de achttiende eeuw. Zij stond 
als jong meisje bekend als één van de 
briljantste pianisten van haar tijd. Daar-
naast was ze een dierbare vriendin voor 
haar broer, die zich door haar geniale 
pianistiek liet inspireren tot vele compo-
sities. Ook later ondersteunde Nannerl 
haar broer bij het componeren. 

Dit boek probeert een antwoord te ge-
ven op de vraag waarom Nannerl tegen-
woordig slechts als het minder begaafde 
zusje van Mozart bekend staat. Waarom 

werden de zusters van Mozarts vrouw Constanze, de 
grote zangeressen Aloysia en Josefa Weber, voor wie 
Mozart ook operarollen en concertaria’s schreef, wèl 
gewaardeerd, zelfs bewonderd op het podium, maar 
Nannerl, als pianiste, niet? Welke rol speelde Leopold 
Mozart hierin? Wilde hij de zoon alle glorie doen toe-
komen? Of hebben wij uitsluitend te maken met het feit 
dat de dochter moest voldoen aan de opvattingen van 
de tijd?   
Met deze gedegen biografie pleit Ank Reinders voor een 
rehabilitatie van Nannerl op vele fronten. 

ISBN-�3: 978-90-59��-879-9
Nur 680
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 72 pagina’s
Paperback € �2,95
Verschijnt oktober 2009
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ASPEKT BIOGRAFIEËN - EEN OVERZICHT

NON-FICTIE

Onder redactie van Dr. Perry Pierik 
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ASPEKT BIOGRAFIEËN - EEN OVERZICHT

NON-FICTIE

Onder redactie van Dr. Perry Pierik 
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ASPEKT BIOGRAFIEËN - EEN OVERZICHT

Onder redactie van Dr. Perry Pierik 

NON-FICTIE
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De vernieuwingen in het onderwijs gaan gewoon door, 
ondanks een fel maatschappelijke debat daarover. Dat 
Jeronimoon het met de gang van zaken in het on-
derwijs niet eens is, bleek al uit zijn eerste boek: 
Het nieuwe leren van de keizer, dat veel stof deed 
opwaaien.
In deze tweede bundel columns en verhalen bekritiseert 
hij onder andere de hoge salarissen en bonussen van de 
nieuwe bestuurders, de wijze waarop betrokken en be-
vlogen docenten aan de kant worden gezet om plaats te 

maken voor managers en coaches en de 
door de nieuwe onderwijselite gebezigde 
taal. 
Als geen ander weet Jeronimoon, die de 
onderwijswereld van binnenuit kent, de 
vinger op de zere plekken te leggen. Zijn 
kenmerkende vileine en hilarische stijl is 
ook ditmaal weer onovertroffen.

ISBN-�3: 978-90-59��-888-�
Nur 740
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang �28 pagina’s
Paperback € �4,95
Verschijnt oktober 2009

J. Jeronimoon NON-FICTIE

Leraren doen het niet voor het geld
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J. JeronimoonNON-FICTIE

Het nieuwe leren van de keizer
Met een voorwoord van Prof. Dr. Bob Smalhout

Derde verbeterde druk

Over de stand van het Nederlandse on-
derwijs zijn de meningen verdeeld. Ma-
nagers komen keer op keer met ideeën 
die het onderwijs beter moeten laten 
aansluiten op de eisen van de moderne 
samenleving, waar de mensen die het 
moeten uitvoeren vervolgens lang niet 
altijd gelukkig mee zijn. Ondertussen 
blijft sprake van allerlei problemen in 
het onderwijs: tienduizenden voortijdige 
schoolverlaters, een lerarentekort vanwe-
ge het negatieve imago van het beroep en 
gebrekkige prestaties van veel scholen.

De schrijver van dit boek heeft het allemaal vanuit de 
praktijk mogen meemaken en maakt aan de hand van 
concrete voorvallen de situatie in het onderwijs duideli-
jk. Met een vileine pen en virtuoos taalgebruik keert hij 
zich tegen de uitwassen van het nieuwe leren, waarbij 
vooral het management het moet ontgelden.

ISBN-�3: 978-90-59��-737-2
Nur 740
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 204 pagina’s
Paperback € �8,95
Verschijnt september 2009
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Rob Groenewoud werd geboren in  Tegal, een plaatsje 
aan de Noordkust van Java, zeg tweemaal zo groot als 
Haren, waar hij zijn laatste jaren sleet. Zijn levensge-
schiedenis is uniek en tegelijkertijd typerend voor een 
grote groep Nederlanders, die hun vroege jeugd in Ne-
derlands-Indië doorbrachten, een verloren paradijs dat 
alleen nog in de herinnering bestond. Elf jaar was Rob, 
toen hij de bootreis naar het kille Nederland maakte. Hij 
studeerde er, maakte er carrière en raakte er in de oor-
log betrokken bij het verzet. Maar z’n draai kon hij er 
niet vinden. Na de bevrijding ging hij vechten tegen de 

Jappen in de Oost, dat was althans het 
plan maar het bleek anders te lopen. Zijn 
latere carrière in Indonesië en Singapore 
verliep voorspoedig en hij bekleedde ook 
na zijn terugkeer naar Europa, niet naar 
Nederland maar naar Frankrijk in eerste 
instantie, belangrijke directiefuncties in 
grote bedrijven. 
Jan Menting raakte in de loop van zijn 
leven bevriend met deze �2 jaar oudere 
man van de grote wereld, waar hij tegen 
opzag en die in tal van opzichten een 
voorbeeld voor hem was. Hij schreef zijn 
levensverhaal, dat inzicht geeft in een 
tijdperk uit de Nederlandse geschiedenis 
en haar exponenten. 

ISBN-�3: 978-90-59��-892-8
Nur 680
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang �48 pagina’s
Paperback € �7,95
Verschijnt oktober 2009

Jan Menting MONOGRAFIEREEKS

Zo was hij nu eenmaal gebakken
Rob Groenewoud Tjepoer 14-6-1918 Haren 19-1-2008
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Benine van Berkel van SchaikMONOGRAFIEREEKS

Brieven uit Canada

In de periode na de Tweede Wereldoor-
log emigreerden veel Nederlanders naar 
Canada om daar een nieuw bestaan op 
te bouwen. Hans van Schaik was een van 
hen. Ze kwam als jonge vrouw terecht 
op het platteland van Ontario en schreef 
van daaruit met grote regelmaat brieven 
over haar ervaringen naar huis, naar haar 
ouders  en overige familieleden. 

Het zijn familiedocumenten maar ze raakten in de ver-
getelheid. Tot ze door een gelukkig toeval herontdekt 
werden. Bijna 60 jaar na dato blijken de brieven nog 
steeds zeer lezenswaardig. Ze zijn met veel gevoel voor 
detail en humor geschreven en geven een goed zicht op 
de omstandigheden waarin de emigranten in dit verre en 
vreemde land leefden. 

ISBN-�3: 978-90-59��-890-4
Nur 680
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 278 pagina’s
Paperback € �9,95
Verschijnt november 2009
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ASPEKT MONOGRAFIE

Onder redactie van Dr. Perry Pierik

NON-FICTIE
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ASPEKT MONOGRAFIE
NON-FICTIE



60 UITGEVERIJ ASPEKt

Meer en meer mensen gaan tegenwoordig weer op pel-
grimstocht. Het bezichtigen van verre en exotische oor-
den staat daarbij niet voorop, het gaat om het onderweg 
zijn. Het onderweg zijn is een aparte staat van zijn, waar-
bij het afstand nemen van het dagelijks leven, de bezin-
ning daarop en op levensvraagstukken in het algemeen, 
op de voorgrond staat. Verweij beschrijft in dit boek hoe 
hij onderweg is naar Assisi. 
Hij beschrijft zijn ervaringen tijdens de reis, de ontmoe-
tingen, maar ook het concrete fysieke aspect van het 
op reis zijn; het is niet de geringste onderneming om 

van Venlo naar Assisi te lopen. De pel-
grimstocht was altijd ook het menselijk 
leven in verkorte vorm: het leven is een 
reis met veel onverwachte elementen. De 
tocht staat symbool voor het leven in het 
algemeen, en dat geldt zeker ook voor de 
tocht van Verweij. Een  boek dat aanzet 
tot overdenking in het moderne, vaak 
jachtige bestaan.
Herman Verweij  schreef eerder Het pad 
van verdwalen. Verslag van een voetreis 
naar Rome.

ISBN-�3: 978-90-59��-880-5
Nur 680
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang �65 pagina’s
Paperback € �7,95
Verschijnt september 2009

Herman Verweij NON-FICTIE

Een reis is nooit gelopen
Te voet naar Assisi
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Marcel VerweijFILOSOFIE

De remedie van Epicurus

Epicurus is een even belangrijke als mis-
kende filosoof. Hij ontwikkelde 2300 
geleden een filosofie welke recht tegen de 
bestaande stroming van filosofie, religie 
en mystiek in ging. Epicurus zag filosofie 
als een geneeskunde van de ziel. Dit boek 
is een pleidooi voor het Epicurisme en 

is een overtuigende rehabilitatie van een filosofie welke 
door de eeuwen heen ten onrechte in een kwaad dag-
licht is gezet. Dit boek zal zeker stof doen opwaaien in 
filosofieland.

ISBN-�3: 978-90-59��-908-6
Nur 720
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang �48 pagina’s
Paperback € �7,95
Verschijnt november 2009
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Dotje de tuinkabouter, Pommetje op de rug van Knab-
bel, Vlekje en een schaap met twee lammetjes, en een vij-
ver vol betoverende zwanen. Dit zijn slechts enkele van 
de vele kleurrijke en vooral ook beeldende facetten die 
dit boek, dat ieders kinderhart zal stelen, warmte geven. 
Welkom in de wereld van Fluitenkruid dat in geen enke-
le boekenkast van diegenen die jong en of jong van hart 
zijn, mag ontbreken. Ook geschikt als voorleesboek! 

ISBN-�3: 978-90-59��-896-6
Nur 200
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang �28 pagina’s
Paperback € �5,95
Verschijnt oktober 2009

Marianne Blanken-Spoor KINDERBOEK

Fluitenkruid
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Victoria SchuurmanKINDERBOEK

De kus van God en andere kerstvertellingen 
met illustraties van Christiana Cellarius

De kerstdagen zijn een baken van licht 
en warmte in donkere dagen. Zowel voor 
kinderen als volwassenen spreekt deze 
tijd tot de verbeelding. Het is een van de 
ijkpunten van het jaar. Victoria Schuur-
man schreef een reeks prachtige verhalen 
rond dit thema. De Kus van God en 

andere kerstvertellingen zijn verhalen die toegankelijk, 
leuk en betekenisvol zijn voor mensen van alle leeftijden. 
Zij zijn geschreven vanuit de behoefte om, voor zowel 
de allerkleinsten als ook voor de alleroudsten, de traditie 
van het kerstverhaal in stand te houden.

ISBN-�3: 978-90-59��-9�8-5
Nur 200
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang �20 pagina’s
Paperback € �4,95
Verschijnt november 2009
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Dit bijzondere boek staat stil bij een duistere kant van 
onze vaderlandse geschiedenis. Maar volgens Ewald 
Vanvugt is het wel een geschiedenis die iedereen moet 
weten. Het is het verhaal van de Vereenigde Oostindi-
sche Compagnie (VOC) en de Westindische Compagnie 
(WIC), de massale Nederlandse slaven en opiumhandel, 
kaapvaart en piraterij, de oorlogen in Indonesië, het 
opiumfortuin van het Nederlandse koningshuis. Ewald 
Vanvugt brengt ons soms in verlegenheid, maar dat is 
geen reden om de andere kant op te kijken. Een nood-
zakelijk boek.

Ewald Vanvugt NON-FICTIE

Zwartboek van Nederland overzee

ISBN-�3: 978-90-59��-052-8
Nur 680
Formaat �5,5 x 23,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 352 pagina’s
Paperback € 27,95
Reeds verschenen
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ISBN-�3: 978-90-59��-9�4-4
Nur 680
Formaat �5,5 x 23,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 328 pagina’s
Paperback € 27,95
Verschijnt november 2009

Ewald VanvugtNON-FICTIE

Roofgoed 
Het Europees museum van overzee gestolen schatten -

Met de monumenten voor de dieven 
Alle lof voor Amsterdam! De stad met 
het grootse verleden heeft zich met één 
daad tot de hoofdstad van het eenen-
twintigste-eeuwse Europa gemaakt door 
het Europees Museum van Overzee Ge-
stolen Schatten in te richten en gratis 
voor iedereen open te stellen.
Het is altijd druk in dit museum, maar 
het is nergens krap of benauwd. Met de 
mooie ruimtes en ongedwongen presen-
tatie slaagt het museum er wonderwel in 
om een barrière te doorbreken, want de 
kunstwerken die hier worden getoond 
vertellen bij uitstek geschiedenissen die 
Europeanen liever niet willen horen. Te-
genwoordig vinden Europeanen het niet 
prettig om te worden herinnerd aan het 
feit dat de startkapitalen van hun wel-
vaart met geweld werden weggehaald uit 
de andere werelddelen.
De vraag of de landen van Europa een 
gemeenschap vormen en een gezamenlij-
ke identiteit bezitten, wordt hier overtui-
gend positief beantwoord: alle vooraan-
staande Europese musea konden overzee 
gestolen cultuurgoed bijdragen.
Gewoonlijk wordt bij de uitstalling van 
deze stukken weinig of niets gezegd over 
hun `herkomstgeschiedenis’. Het geeft 

een wonderlijk bevrijdend gevoel dat in het Europees 
Museum duidelijk staat toegelicht hoe de schatten van 
Inca’s en Azteken en andere uitheemse kunstwerken in 
Europese handen zijn gekomen. Want het is juist de 
gemeenschappelijke `verwervingsgeschiedenis’ die deze 
opmerkelijke collectie bijeen heeft gebracht. Zonder 
overzeese roof geen Europa! 

In een spectaculaire wandeling door het Europees Mu-
seum geeft Ewald Vanvugt een uitvoerig overzicht van 
geroofde kunstschatten die ons vertellen hoe Europa rijk 
is geworden. 
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De verdediging van de Ginkelse heide
DVD

Herman Rolleman (samensteller)

ISBN-�3: 978-90-59��-9�6-�
Nur 680
Prijs € �6,95
Verschijnt september 2009

De Ginkelse Heide was de dropzone Y in de Slag om 
Arnhem. Hier landden op �8 september de troepen van 
4th Parachute Brigade van generaal “Shan” Hacket. De 
King’s Own Scottish Borderers hebben de dropzone 2 
dagen verdedigd tegen de Nederlandse Waffen SS uit 
Amersfoort. De verdediging van de Ginkelse Heide is 
een reconstructie van deze gevechten. Aan de hand van 
kaart- en beeldmateriaal en door gesprekken met vetera-
nen wordt een zo nauwkeurig mogelijk overzicht van de 
vrijwel onbekende maar zeker opmerkelijke gebeurtenis-
sen gegeven. Dat aan Duitse kant vooral Nederlanders 
werden ingezet, is een detail dat tot op de dag van van-
daag moeilijk ligt. Dat deze vooral werden afgeschilderd 
als “losers” en tuchthuisboeven is een voorbeeld van ge-
schiedschrijving met de wetenschap van achteraf. Dat de 
Schotten van de KOSB in feite een onmogelijke opgave 
moesten vervullen is evenmin bekend: een veel te grote 

dropzone, veel te weinig troepen, slechte 
verbindingen en te grote afstanden. De 
Ginkelse Hei is Market-Garden in het 
klein. Het is daarom opmerkelijk dat 
hét evenement van de jaarlijkse herden-
kingen uitgerekend op de Ginkel plaats-
vindt.
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Zevende Bulletin 978-90-59��-309-�
Achtste Bulletin 978-90-59��-28�-0
Negende Bulletin 978-90-59��-253-7
Tiende Bulletin  978-90-59��-502-6
Elfde Bulletin  978-90-59��-648-�

ASPEKT BULLETIN TWEEDE WERELDOORLOG

Onder redactie van Perry Pierik en Bert van Nieuwenhuizen

Eerste Bulletin  978-90-75323-52-8
Tweede Bulletin 978-90-75323-88-7
Derde Bulletin  978-90-59��-006-9
Vierde Bulletin  978-90-59��-032-8
Vijfde Bulletin  978-90-59��-�76-9
Zesde Bulletin  978-90-59��-�09-7
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De Grote Oorlog Kroniek �9�4-�9�8

ASPEKT DE GROTE OORLOG - EEN OVERZICHT

Onder redactie van Hans Andriessen, Perry Pierik en Leo Dorrestijn 
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De Grote Oorlog Deel � ISBN 978-90-59��-026-7

De Grote Oorlog Deel 2 ISBN 978-90-59��-�87-5

De Grote Oorlog Deel 3 ISBN 978-90-59��-2�7-9

De Grote Oorlog Deel 4 ISBN 978-90-59��-�89-9

De Grote Oorlog Deel 5 ISBN 978-90-59��-�99-8

De Grote Oorlog Deel 6 ISBN 978-90-59��-220-9

De Grote Oorlog Deel 7 ISBN 978-90-59��-230-8

De Grote Oorlog Deel 8 ISBN 978-90-59��-�52-3

De Grote Oorlog Deel 9 ISBN 978-90-59��-232-2

De Grote Oorlog Deel �0 ISBN 978-90-59��-242-�

De Grote Oorlog Deel �� ISBN 978-90-59��-293-3

De Grote Oorlog Deel �2 ISBN 978-90-59��-264-3

De Grote Oorlog Deel �3 ISBN 978-90-59��-�85-�

De Grote Oorlog Deel �4 ISBN 978-90-59��-534-7

De Grote Oorlog Deel �5 ISBN 978-90-59��-630-6

De Grote Oorlog Deel �6 ISBN 978-90-59��-649-8

De Grote Oorlog Deel �7 ISBN 978-90-59��-650-4

De Grote Oorlog Deel �8 ISBN 978-90-59��-65�-�

De Grote Oorlog Deel �9 ISBN 978-90-59��-723-5

De Grote Oorlog Deel 20 ISBN 978-90-59��-724-2

Alle delen: € 24,95  
 
(M.u.v. Deel 12: € 19,95)

ASPEKT DE GROTE OORLOG - EEN OVERZICHT

De Grote Oorlog. Kroniek �9�4-�9�8
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ontstaan van de Eerste Wereldoorlog.
ISBN 978-90-59��-499-9 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Dorrestijn, 
Leo / Pierik, Perry • De Eerste 
Wereldoorlog. Deel �.
ISBN 978-90-59��-767-9 • € �9,95
Andriessen, J.H.J. / Dorrestijn, 
Leo / Pierik, Perry • De Eerste 
Wereldoorlog. Deel 2.
ISBN 978-90-59��-768-6 • € �9,95

Andriessen, J.H.J. / Dorrestijn, 
Leo / Pierik, Perry • De Eerste 
Wereldoorlog. Deel 3.
ISBN 978-90-59��-769-3 • € �9,95
Andriessen, J.H.J. / Dorrestijn, 
Leo / Pierik, Perry • De Eerste 
Wereldoorlog.. Deel 4.
ISBN 978-90-59��-770-9 • € �9,95
Andriessen, J.H.J. / Dorrestijn, 
Leo / Pierik, Perry • De Eerste 
Wereldoorlog. Deel 5.
ISBN 978-90-59��-77�-6 • € �9,95
Andriessen, J.H.J. / Dorrestijn, 
Leo / Pierik, Perry • De Eerste 
Wereldoorlog. Deel 6.
ISBN 978-90-59��-772-3 • € �9,95
Aris, Bernard J. • Aad Nuis. 
Literator, beschouwer en 
cultuurpoliticus
ISBN 978-90-59��-688-7 • € �4,95
Aris, Bernard J. • Afghanistan: it’s
a wild, wild world. Deel � (tot �989)
ISBN 978-90-59��-686-3 • € 24,95
Aris, Bernard J. • Afghanistan: it’s
a wild, wild world. Deel 2 (v.a. �989)
ISBN 978-90-59��-687-0 • € 24,95
Aris, Bernard J. • Interview 
Afghanistan •
ISBN 978-90-59��-766-2 • € 24,95
Aristoteles • Ethica Nicomachea
ISBN 978-90-59��-2�8-6 • € �6,95
Asperen-de Boer, F.R.S. van • De
Frans-Duitse oorlogen. Een tragedie
in drie bedrijven
ISBN 978-90-59��-567-5 • € 24,95
Baat, Saskia van • Zomerzoet
ISBN 978-90-59��-0�0-6 • € �6,95
Bakkenes, Bert • Morgen kan te 
laat zijn
ISBN 978-90-59��-847-8 • € �9,95
Bakker, Geeri • Het Adoptieboek.
Stap voor stap
ISBN 978-90-59��-460-9 • € �9,95
Bakker, Geeri • Opvoeden zonder
angst
ISBN 978-90-59��-423-4 • € �7,95
Balen, Johan H.J. van • Break-Even.
Deel �: De Europese Unie in de 
wereld
ISBN 978-90-59��-474-6 • € �9,95
Balen, Johan H.J. van • Break-Even.
Deel 2: De Nieuwe Wereldorde
ISBN 978-90-59��-484-5 • € �9,95
Balkenende, Jan Peter • Anders en
beter 
ISBN 978-90-59��-072-4 • € �4,95
Barbers, Jules / Lemmens, Rob • 
Luik augustus �9�4. Zoektocht naar 
een vergeten slag 
ISBN 978-90-59��-873-7 • € 22,95
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Barbusse, H. • De hel
ISBN 978-90-75323-269 • € �4,95
Bas, Jan de • Hervormd op wielen
ISBN 978-90-59��-�32-5 • € 22,95
Bas, Jan de • Wereldberoemd in
Nederland. Wie is wie in de 20e eeuw
ISBN 978-90-59��-557-6 • € �9,95
Batenburg, Willem van • Het komt
allemaal weer omhoog
ISBN 978-90-59��-324-4 • € �7,95
Bauer, Guus • De lokkende diepte
ISBN 978-90-59��-�74-5 • € �6,95
Bauer, Guus • Met stille trom
vertrokken
ISBN 978-90-59��-434-0 • € �2,95
Bauer, Guus • Met hangen en wurgen
ISBN 978-90-59��-546-0 • € �2,95
Bauer, Guus / De Poel, David •
Kleine jongens in het groot
ISBN 978-90-59��-626-9 • € 9,95
Bauer, Guus • De letterdief
ISBN 978-90-59��-527-9 • € �4,95
Bauer, Guus • The Ska Is The Limit
ISBN 978-90-59��-566-8 • € 9,95
Becker, Maurice • Atatürk en
Turkije’s weg naar Europa
ISBN 978-90-59��-440-� • € 24,95
Becker, Maurice • Recep Tayyip
Erdogan. Moslimdemocraat of Islamist
ISBN 978-90-59��-668-9 • € �8,95
Becker, Maurice • De laatste 
stuiptrekking van Europa’s zieke 
man. Het Osmaanse rijk tijdens de 
Eerste Wereldoorlog
ISBN 978-90-59��-647-4 • € �4,95
Becker, Maurice • De Gouden Eeuw 
ISBN 978-90-59��-746-4 • € �9,95
Ben-Itto, Hadassa • Anatomie van
een vervalsing
ISBN 978- 90-75323-948 • € �9,95
Berends, Peter • Een andere kijk
op de slag om Arnhem
ISBN 978-90-59��-008-3 • € 26,95
Berends, Peter • De Eerste Slag om 
Arnhem. De verdrijving van Napoleon’s 
troepen door het Pruisische leger
ISBN 978-90-59��- 850-8 • € 22,95
Berg, Jaap van den • La vita
Italiana
ISBN 978-90-59��-694-8 • € �4,95
Berg, Jaap van den • De laatste bel
ISBN 978-90-59��-863-8 • €�9,95
Bergen, Leo van • Een menslievende
en nationale taak. Kolonialisme
en het Rode Kruis in Nederlands-Indië 
1870-1950
ISBN 978-90-59��-487-6 • € 26,95
Berkel, van Mw. M.A. van Schaik •
Brieven uit Canada 
ISBN 978 -90-59��- 890-4 • € �9,95

Berkéwicz, Ulla • Zijn we gék
geworden? Een vergelijkend
onderzoek naar fanatisme
ISBN 978-90-59��-�20-2 • € �8,50
Berveling, Jaco • Hebben is houden. 
Wat iedere verzamelaar en 
boekenliefhebber over zichzelf moet 
weten 
ISBN 978-90-59��- 869-0 • € 22,95
Bijlhout, Philomena • Meer dan
een dag
ISBN 978-90-59��-70�-3 • € �8,95
Bijlsma, Frans • Raoul Wallenberg
ISBN 978-90-59��-342-8 • € �7,95
Blajan, Daniël • American Football
Touchdown
ISBN 90-59�� -03�-5 • € �6,95
Blanken-Spoor, Marianne • 
Fluitenkruid
ISBN 978-90-59��-896-6 • € �5,95
Blitz, Eveline • Ondergronds.
Politieke roman
ISBN 978-90-59��-296-4 • € �4,95
Blitz, Eveline • Uit alle macht.
Politieke roman
ISBN 978-90-59��-39�-6 • € �2,95
Blok, Arthur • Mijn zoektocht in
Libanon
ISBN 978-90-59��-375-6 • € �7,95
Blok, Vincent • Rondom de vloedlijn
ISBN 978-90-59��-�02-8 • € 22,95
Blom, Robert J. • Het land van
stille vogels
ISBN 978-90-59��-623-8 • € �4,95
Bloy, Léon • De ziel van Napoleon
ISBN 978-90-59��-238-4 • € �4,95
Bode, Sarah • De modder van
Haspengouw
ISBN 978-90-59��-�48-6 • € �5,-
Bode, Renée de • Een gemiste kans.
Het verhaal van een afstandsmoeder
ISBN 978-90-59��-578-� • € �7,95
Boef, Johan • Sharon
ISBN 978-90-59��-470-8 • € �6,95
Boer, Frits de • Een na-oorlogse
moord in mei �945
ISBN 978-90-59��-343-5 • € 22,95
Boer, Bert den / Wim Huijser •
Leef je verlangen
ISBN 978-90-59��-532-3 • € �2,95
Boer-Walhout, Marian den • De
maan gaat met je mee
ISBN 978-90-59��-593-4 • € �6,95
Boersma, Frits • Caspar, de stenen
man
ISBN 978-90-59��-265-0 • € �9,95
Boetzelaer, Prof. Dr. Olaf van • 
Crises. Een christen-democratische 
analyse en remedie
ISBN 978-90-59��-877-5 • € �2,95

Booister, Jan • De clash aan de 
Coolsingel. De wegbereiders van Pim 
Fortuyn 
ISBN 978-90-59��-832-4 • € �7,95
Boon, Rudolf • Een progressieve
conservatief. Edmund Burke als
tijdgenoot
ISBN 978-90-59��-�47-9 • € �4,95
Boon, Rudolf • Wat is er gebeurd
met ons culturele draagvlak?
ISBN 978-90-59��-727-3 • € �9,95
Boorn , Tom van den • 
Bevrijdingskind.
Zoektocht naar mijn echte ouders 
ISBN 978-90-59��- 8�6-4 • € �8.95
Borgart, Ben • Iguana 
ISBN 978-90-59��845-4 • € �6,95
Bos, Dennis • Willem III, koning
gorilla
ISBN 978-90-59��-��5-8 • € �4,95
Boudier-Bakker, I. • De straat
ISBN 978-90-75323-856 • € 9,95
Boudier-Bakker, I • Een dorre plant
ISBN 978-90-59��-065-6 • € 9,95
Boudier-Bakker, I. • Finale
ISBN 978-90-59��-00�-4 • € 9,95
Boudier-Bakker, I. • De klop op 
de deur
ISBN 978-90-59��-9�3-0 • € 24,95
Bouwman, Willem • Bekeerd!
Omwentelingen in vijfentwintig levens
ISBN 978-90-59��-037-3 • € �4,95
Boven, Graddy • Keizer Wilhelm II.
Admiraal van de Atlantische Oceaan
ISBN 978-90-59��-652-8• € �8,95
Boven, Graddy • Piet Hein 
ISBN 978-90-59��- 834-8 • € �7,95
Boven, Graddy • Diep onder zee. De 
geschiedenis van de onderzeeboot 
ISBN 978- 90- 59��-887-4 • € �8,95
Boven, Rob van • De pijnparadox
ISBN 978-90-59��-495-� • € �7,95
Bozzolini-Jäger, Elsa • Het portret
van Marchesana
ISBN 978-90-59��-55�-4 • € 22,95
Brand, Arthur • Het verboden
Judas-evangelie en de schat van
Carchemish
ISBN 978-90-59��-244-5 • € 22,95
Bregstein, Philo • Het Sabbatjaar 
(4e druk) • 
ISBN 978-90-59��-437-� • € �8,95
Bregstein, Philo • Gesprekken met
Jacques Presser
ISBN 987-90-59��-42�-0 • € �4,95
Bregstein, Philo • Jacques Presser
ISBN 978-90-59��-422-7 • € �6,95
Brendel, Carel • Het verraad van
Links (2e druk)
ISBN 978-90-59��-754-9 • € �9,95
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Bretonne, Restif de la • Anti-
Justine of de wellust der liefde
ISBN 978-90-59��-277-3 • € �6,95
Brink, J.H. van den • Rondom de
dood en bijna dood ervaringen
ISBN 978-90-59��-594-� • € �2,95
Broekman, Freek • Alle waar is
naar zijn tijd
ISBN 978-90-59��-27�-� • € 24,95
Broere, Ad • De menselijke 
economie 
ISBN 978-90-59��- 878-2 
Brongers, E.H. • Grebbelinie �940
ISBN 978-90-59��-083-0 • € 26,-
Brongers, E.H. • De slag om de
residentie
ISBN 978-90-59��-�38-7 • € 24,95 
Brongers, E.H. • De opmars naar
Rotterdam. deel �
ISBN 978-90-59��-249-0 • € �9,95
Brongers, E.H. • De opmars naar
Rotterdam. deel 2
ISBN 978-90-59��-259-9 • € �9,95
Brongers, E.H. • De opmars naar
Rotterdam. deel 3
ISBN 978-90-59��-269-8 • € �9,95
Brongers, E.H. • De opmars naar
Rotterdam • Cassette Deel �, 2 en 3
ISBN 978-90-59��-369-5 • € 49,50
Brongers, E.H. • De oorlog in
Zuid-Limburg �0 mei �940
ISBN 978-90-59��-290-2 • € 22,95
Brongers, E.H. • Afsluitdijk �940
ISBN 978-90-59��-�2�-9 • € 24,95
Brongers, E.H. • Generaal 
Reynders. Een miskend bevelhebber
ISBN 978-90-59��-603-0 • € �9,95
Brongers, R. • Naar Artis 
ISBN 978-90-59��-793-8 • € �6,95
Brouwer, Jaap Jan • Heinz Guderian
ISBN 978-90-59��-6�5-3 • € �7,95
Brouwer, Jaap Jan • Met Rommel in
Noord-Afrika. Fotodagboeken van
Siegfried Klein
ISBN 978-90-59��-6�4-6 • € 39,95
Brouwer, Jaap Jan • Het grote graaien
ISBN 978-90-59��-63�-3 • € �6,95
Bruggencate, Ellen ten • Weg van 
mijn moeder
ISBN 978-90-59��-848-5 • € �8,95
Bruin, Bert de • Israel en ik
ISBN 978-90-59��-728-0 • € �7,95
Buddingh’, C. • Mijn katten en ik
ISBN 978-90-59��-653-5 • € �4,95
Buurman, Margreet den • In de
greep van Houdini
ISBN 978-90-59��-722-8 • € �7,95
Buurman, Margreet den • Duitse 
herfst
ISBN 978-90-59��-8�3-3 • € �8.95

Buurman, Margreet den • Thomas 
Mann Schrijverschap tegen de 
vergankelijkheid 
ISBN 978-90-59��-876-8 • € �8,95
Buurman, Margreet den • 
Wolfskers. Verhalenbundel
ISBN 978 -90-59��-9��-6 • € �7,95
Buwalda, Piet • Refuseniks
ISBN 978-90-59��-4��-� • € 22,95
Carotta, Francesco • Jezus was
Caesar. Over de Romeinse oorsprong
van het Christendom. Een onderzoek
ISBN 978-90-59��-645-0 • € 32,- 
Chateaubriand. De melancholie
van het graf.
ISBN 90-59�� -029-3 • € �4,-
CIDI • Drie decennia CIDI. Een
joodse stem die gehoord wordt.
CIDI-Informatiereeks
ISBN 978-90-59��-463-0 • € �2,95
CIDI • Horst, Pieter van der • De
mythe van het joodse kannibalisme.
Ongecensureerde versie.
CIDI-Informatiereeks
ISBN 978-90-59��-�45-5 • € 9,95
CIDI • Ruben, Barry / Küntzel,
Matthias e.a. • Iran. Opkomst van
een islamitische grootmacht.
CIDI-Informatiereeks
ISBN 978-90-59��-385-5 • € �2,95
CIDI • Kortenoeven, Wim • 
Hamas. Portret en achtergronden.
CIDI-Informatiereeks
ISBN 978-90-59��-294-0 • € �7,95
CIDI • Soest, Aaldert van • Oorlog
op afstand? De betrokkenheid 
van Iran bij de terreurbewegingen 
Hezbollah, Hamas en Palestijnse 
Islamitische Jihad
ISBN 978-90-59��-583-5 • € �2,95
CIDI • Vergelijken met de Holocaust 
ISBN 978-90-59��-787-7 • € 9,95
Cleland, John • Fanny Hill
ISBN 978-90-75323-�9� • € �4,95
Clemen, Sam van • Konrad 
Adenauer. Een biografie
ISBN 978- 90-59��-8�8-8 • € 22,95
Coppes, Bob • Bijna Dood 
Ervaringen en wereldreligies
ISBN 978-90-59��-680-� • € �7,95
Cortés, Juan Donoso • 
Katholicisme, Liberalisme, Socialisme
ISBN 978-90-59��-050-2 • € 22,95
Courage, Pierre • De pornografische
verleiding. Verslag van een leeservaring
ISBN 978-90-59��-704-4 • € �8,95
Cremer, C.C. • Bomberjack
ISBN 978-90-75323-77� • € �9,95
Cremer, C.C. / Cremer, C. • Zwart
Ivoor 
ISBN 978-90-75323-924 • € �2,45

Crum, Jan G. • Wat bewoog u?
Gesprekken met mannen en vrouwen
uit het verzet.
ISBN 978-90-59��-504-0 • € 22,95
Dentz, Paul • Wees
ISBN 978-90-59��-580-4 • € �6,95
Dentz, Paul • Uit naam van Apollonia
ISBN 978-90-59��-7�0-5 • € �8,95
Dentz, Paul • Bizar
ISBN 978-90-59��-765-5 • € �9,95
Derks, Hans • Vieze oude mannen
ISBN 90-59��-064-� • € 32,95
Dessing, Martin • De euro-ramp
treft ons allemaal
ISBN 978-90-59��-�70-7 • € �4,95
De verdediging van de Ginkelse heide 
• DVD
ISBN 978-90-59��-602-3 • € �6,95
Devereaux, C. • Venus in India
ISBN 978-90-75323-566 • € �6,95
Dice, Raven • Het genot van een
prooi
ISBN 978-90-59��-�64-6 • € �6,95
Diepenbroek, André • Klem in 
Tweestromenland. Christenen in Irak
ISBN 978-90-59��-659-7 • € �8,95
Dijk, Anneke van • Double-Trouble
ISBN 978-90-59��- 8�5-7 • €�7.95
Dijkhuizen, Guus • Dag van zure 
appels
ISBN 978-90-59��-852-2 • € �6,95
Dijn, Herman de • Erkenning,
gelijkheid en verschil. Burkelezing II
ISBN 978-90-59��-336-7 • € �2,95
Divani, Rico • Verbeter de wereld.
Ontdek je Zelf
ISBN 978-90-59��-�95-0 • € �7,95
Doel, Theo van den • Binnenhof �a
ISBN 90-59��-40�-9 • € 2�,95
Dokkum, Itskje • Geschiedenis
met paarden
ISBN 978-90-59��-572-9 • € �7,95
Doorn, P.A. van • Hoe we de aarde 
kunnen redden
978-90-59��-800-3 • € �8.95
Dostojevski, F.M. • De 
grootinquisiteur
ISBN 978-90-59��-089-2 • € �4,95
Doubek, Katja • Lexicon van de
belangrijkste aanslagen
ISBN 978-90-59��-�36-3 • € 26,95
Droste, Flip G. • Het verhaal van
de kinderkruistocht
ISBN 978-90-59��-365-7 • € �4,95
Droste, Flip G. • Simon Stevin
ISBN 978-90-59��-524-8 • € �9,95
Dukker, Fred • Scheefgegroeid
ISBN 978-90-59��-82�-8 • € �7.95
Dulk, Cor den • De duw
ISBN 978-90-59��-762-4 • € �9,95
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Dulk, Cor den • Gekkie. Het lopende 
stoeltje
ISBN 978-90-59��-809-6 • € 9.95
Dulk, Cor den • Cartoons. Met een 
inleiding over het maken van cartoons 
ISBN 978-90-59��-856-0 • € �9,95
Dumas fils, Alexandre • De dame
met de camelia’s
ISBN 978-90-59��-�37-0 • € �5,-
Dumas, Vincent • De kannibaal
van Rotenburg
ISBN 978-90-59��-209-4 • € �2,50
Dumas, Vincent (red) • Falanx
Oorlogvoering in de klassieke oudheid
ISBN 978-90-59��-635-� • € �2,95
Dumas, Vincent • Panther.
De ondergang v/h Duitse tankwapen
ISBN 978-90-59��-678-8 • € �2,95
Dumas, Vincent • Menseneters.
Kannibalisme
ISBN 978-90-59��-684-9 • € �2,95
Dütting, Hans: zie ook London, 
Jack
Dütting, Hans • Hugo Claus. De 
Reus van Vlaanderen
ISBN 978-90-59��-748-8 • € 24,95
Dütting, Hans • Profiel Harry
Mulisch. Een bibliografische biografie
ISBN 978-90-59��-584-2 • € 24,95
Dütting, Hans • Wijn, vrouwen en
plezier
ISBN 978-90-59��-6�2-2 • € �7,95
Dütting, Hans • Jan Wolkers. De
Rubens van de literatuur
ISBN 978-90-59��-643-6 • € 22,95
Dütting, Hans • Jan Cremer 
ISBN 978 -90-59��-886-7 • € 
24.95
Dütting, Hans • Het rijk der 
dromen 
ISBN 978 -90-59�� -889-8 • €
E., Anna • Van Kanker naar Kanjer
ISBN 978-90-59��-604-7 • € �7,95
Eefting, Henk • De Bijzondere
Rechtspleging �944-�952
ISBN 978-90-59��-528-6 • € 24,95
Egmond, C. van • De Openbaring
in de schoot van de Tao. Het denken
is God. Het geheugen is zijn profeet.
ISBN 978-90-59��-690-0 • € �7,95
Ellens-Maat, Irma • Webmaskers
ISBN 978-90-59��-500-2 • € �4,95
Elst, Koenraad • Mahatma Gandhi 
ISBN 978-90-59��-735-8 • € �9,95
Endlich, Ben / Zee, Nanda van der
Het Amsterdams Burgerweeshuys
ISBN 90-59�� -0�9-6 • € �4,95
Endlich, Ben • Burger-Weeshuys 
450 jaren
ISBN 978-90-59��-095-3 • € 36,95

Engelbertink, Ben • De Engelen
van Jacobus
ISBN 978-90-59��-43�-9 • € 22,95
Engelfriet, Bert • Abraham zien.
Israël gezien door schrijvers in het westen
ISBN 978-90-59��-353-4 • € 22,95
Enk, P.L. van • De opstand kwam
uit de bergen
ISBN 978-90-59��-059-5 • € �2,95
Ernst, Els • Het Gebeurt!
ISBN 978-90-59��-204-9 • € �6,95
Ewijk, Tom van • Maatschappij of 
haatschappij 
ISBN 978-90-59��-790-7 • € �8,95
Faber K.P.H. • De eerste koningen
van Nederland
ISBN 978-90-59��-323-7 • € 22,95
Fontane, T. • Dolingen - dwalingen
ISBN 978-90-75323-35-� • € �4,95
Franco, Nicolo • De dwalende hoer
ISBN 978-90-59��-276-6 • € �6,95
Friesland, Jan van • De Verschijning
ISBN 978-90-59��-328-2 • € �2,50
Funnekotter, Bart • Ace
ISBN 978-90-59��-35�-0 • € 24,95
Galen, Ruth E. van • Calmeyer. 
Dader of mensenredder
ISBN 978 -90 -59��-885-0 • € �8,95
Geffen, Wim van • De katten van 
Cahors
ISBN 978-90-59��-797-6 • € �4,95
Geffen, Wim van • Bizarre doden 
ISBN 978-90-59��-868-3 • € �6,95
Gelauff, Peter • De verzwegen 
geschiedenis van de familie Manríquez
ISBN 978-90-59��-332-9 • € �7,95
Gelre, Henk van • Mijn 
herwaardering van waarden
ISBN 978-90-59��-��2-7 • € 24,95
Gerritse, Theo • De ploert Hans
Albin Rauter en de correcte
ambtenaar Wilhelm Harster
ISBN 978-90-59��-2�4-8 • € �4,95
Gerritse, Theo • Van constitutioneel
monarch tot roofridder
ISBN 978-90-59��-235-3 • € 9,95
Gerritse, Theo • Collaboreren voor
een betere wereld. De memoires van
4 Nederlandse nationaal-socialisten.
ISBN 978-90-59��- 52�7 • € �4,95
Gerritse, Theo en Pierik, Perry •
De nieuwe elite van Robert Ley.
NS-Ordensburg Vogelsang als
vormingscentrum voor ‘arische
Herrenmenschen’
ISBN 978-90-59��-7�5-0 • € �4,95
Gerrits, Antonia • Flitsen uit mijn 
leven 
ISBN 978-90-59��-835-5 • € 9,95

Gerritsen, Hans • Historische
verkenningen van Nieuw-Zeeland
ISBN 978-90-59��-289-6 • € 24,95
Gerritsen, Hans • Sterren stralen 
overal. Zoektochten naar vroeger 
(Nederland – Indonesië – Nieuw 
Zeeland: �940 -�994)
ISBN 978-90-59��-587-3 • € 27,95
Geysen, Cois • Magisch en mystiek
Engeland
ISBN 978-90-59��-364-0 • € �9,95
Geysen, Cois • De oude wijsheid.
Esoterisch erfgoed in België en
Nederland
ISBN 978-90-59��-53�-6 • € �9,95
Geysen, Cois • Krachtplaatsen en 
Leylijnen in Vlaanderen
ISBN 978-90- 59��-8��-9 • € 24.95
Gieling, Wilco • Zusters op
Schiermonnikoog
ISBN 978-90-59��-699-3 • € 24,95
Gieling, Wilco • Seyss-Inquart 
ISBN 978-90-59��-8�0-2 • €�9.95
Gilst, A. van / Kooger, H. •
Engelen, heiligen, noodhelpers
ISBN 978-90-75323-825 • € 22,95
Gilst, A. van / Kooger, H. •
Kruisen, relieken en wonderen
ISBN 978-90-59��-035-9 • € �9,95
Gilst, A. van/ Kooger, H. • Maria.
Extase, bloed en tranen
ISBN 978-90-75323-276 • € �9,95
Gilst, A. van/ Kooger, H. • Wallen,
muren en afscheidingen. Een
bijzonder cultureel erfgoed
ISBN 978-90-59��• € 22,95
Gilst, A. van • Wijze vrouwen en 
godinnen
ISBN 978-90-75323- 986 • € �9,95
Gilst, A. van • De eeuwige ordening
ISBN 978-90-59��-398-5 • € 24,95
Gilst, A. van • Midzomer in Europa
ISBN 978-90-59��-473-9 • € 22,95
Gilst, A. van • Herman Wirth
ISBN 978-90-59��-305-3 • € �4,95
Gilst, A. van • Hitler als frontsoldaat
ISBN 978-90-59��-454-8 • € �4,95
Gilst, A. van • De sagen van de
vrouwenbergen
ISBN 978-90-59��-636-8 • € �9,95
Gilst, A. van • Karel de Grote
ISBN 978-90-59��-702-0 • € 25,95
Goen, B. van der • Doodseskaders
in Nederland
ISBN 978-90-75323-368 • € �4,95
Goethe, August von • De laatste salto
ISBN 978-90-59��-373-2 • € �4,95
Goote & Sluyser • Een plan van
onbeschrijfelijke grootheid
ISBN 978-90-59��-507-� • € �7,95
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Gounod, Vincent • Francois 
Mitterrand 
ISBN 978-90-59��-747-� • € 45,00
Graas, T. van der • Lood om oud ijzer
ISBN 90-75323-58-� • € �9,95
Grieken, Harry J. van • Over leven 
in de melk
ISBN 978-90-59��-883-6 • € �9, 95
Haan, Frans de • Jean-Paul Sartre
ISBN 978-90-59��-344-2 • € �4,95
Haar, Marie-Thérèse ter • Ruslands
Erfenis 
Haar, Otto van der • Ulrike Meinhof
ISBN 978-90-59��-843-0 • € �8,95
Haasjes, Janet • String
ISBN 978-90-59��-462-3 • € �6,95
Haasjes, Janet • Hoge hakken op
perron 7
ISBN 978-90-59��-245-2 • € �6,95
Hagen, Jaap • Nietzsches
weerklank in nazi-Duitsland
ISBN 978-90-59��-337-4 • € 28,50
Hakkert, Adriaan • Wel vergeven
niet vergeten. Nederland in de Tweede 
Wereldoorlog
ISBN 978-90-59��-�46-2 • € 27,95
Hamersveld, Marcel van /
Klinkhamer, Michiel • Messianisme
zonder mededogen.
ISBN 978-90-75323-320 • € �4,95
Hammink, Rob • Jodoh. Het zicht
op liefde
ISBN 978-90-59��-620-7 • € �6,95
Hanneman, Marc / Sjoerd Keulen 
/ Ronald Kroeze • Vals plat in de 
Oeral. Een zoektocht naar de oostgrens 
van Europa 
ISBN 978-90-59��-785-3 • € 22,95
Harinck, George / Niemeijer,
Michiel (red) • ‘Altijd de moeite
waard’. Opstellen van G.J. Schutte
ISBN 978-9059��-�57-8 • € 24,95
Hartman, Roland • Een andere
kijk op de wereld en onszelf 
ISBN 978-90-59��-�83-7 • € �7,95
Hartmans, Rob • Vaarwel dan!
Intellectuelen en hun illusies
ISBN 978-90-75323-696 • € �9,95
Hayen, Guido • God, geloof, geweld
Vrede op aarde voor de mensen van
Goede Wil?
ISBN 978-90-59��-505-7 • € �9,95
Hayward, James • Mythen en
legenden van de Eerste Wereldoorlog
ISBN 978-90-59��-266-7 • € 22,95
Hayze, Jan de la • De strijd om het
zwarte goud
ISBN 978-90-59��-559-0 • € �9,95
Heeresma jr, Heere • De held van
Srebrenica • roman
ISBN 978-90-59��-262-9 • € �9,95

Heeresma jr, Heere • Een echte
jood als ik • roman
ISBN 978-90-59��54�-5 • € �7,95
Heesen, Hans / Jansen, Harry/
Schilders, Ed • Behoudens deze steen
ISBN 978-90-59��-086-� • € �9,95
Heijden, Chris van der • Monnik
zonder God
ISBN 978-90-59��-066-3 • € �2,95
Hemelrijk, Pamela • Niemands
knecht. Pamfletten uit het hemelrijk
1993-2002
ISBN 978-90-59��-075-5 • € �6,95
Hemelrijk, Pamela • Het
Rattengif-schandaal
ISBN 978-90-59��-367-� • € �4,95
Hendriks, Tommie • Rouw en
razernij om Caesar. De wraak van
het volk voor een politieke moord
zonder weerga
ISBN 978-90-59��-295-7 • € �6,95
Herman, Margreet • Verhaal halen
ISBN 978-90-59��-384-8 • € 22,95
Herman, Margreet / Jeroen de Valk
Hot Mail
ISBN 978-90-59��-6�3-9 • € �6,95
Hermensen, Sanne • Wildzang en 
eeuwige heimwee
ISBN 978-90-59��-882-9 • € �6,95
Hesemann, Michael • Hitlers religie
ISBN 978-90-59��-33�-2 • € 26,95
Hesse, Hermann • Boccaccio
ISBN 978-90-59��-�66-0 • € �4,95
Hesse, Hermann • De kunst van
het ouder worden
ISBN 978-90-59��-003-8 • € �4,95
Hesse, Hermann • De terugkeer
van Zarathoestra
ISBN 978-90-59��-044-� • € �2,95
Hesse, Hermann • Franciscus van
Assisi
ISBN 978-90-59��-�27-� • € �3,50
Hesse, Hermann • Kleine
literatuurgeschiedenis
ISBN 978-90-59��-068-7 • € 22,95
Hesse, Hermann • De mooiste
verhalen
ISBN 978-90-59��-�90-5 • € 24,95
Hesse, Hermann • Het geluk van
de liefde
ISBN 978-90-59��-�4�-7 • € �4,95
Hesse, Hermann • Mijn politieke
geweten. Een keuze uit de politieke
geschriften 1914-1962
ISBN 978-90-59��-5�5-6 • € 22,95
Hesse, Hermann • Over literatuur
ISBN 978-90-59��-59�-0 • € 22,95
Heus, Hanna de • Dier voor ons 
plezier 
ISBN 978-90-59��-760-0 • € �6,95

Heuvel, Aad van den • Dit was
Brandpunt, goedenavond
ISBN 978-90-59��-482-� • € �9,95
Heuvel, M. van den / Verkijk, D. •
Schuld en boete
ISBN 90-75323-44-� • € �4,95
Heuvel, M. van den • Geschonden
Ringen. Commercialisering en
corruptie in de Olympische wereld
ISBN 90-59��-04�-2 • € �2,45
Heuvel, M. van den • Schaakmat
in Kalmukkië
ISBN 90-75323-87-5 • € �2,45
Hiddema, Bert • De nieuwe tijd
ISBN 978-90-59��-389-3 • € �2,95
Hiddema, Bert • Je t’aime. De blues 
in Vilnius
ISBN 978-90-59��-���-0 • € �7,95
Hoets, Pieter J. • Buitengaats! Met
een Engelandvaarder de wereld in
ISBN 978-90-59��-�63-9 • € �9,95
Hoffschulte, Ben • Het Abrahamitisch 
manifest. Verslag van een filosofisch 
sabbatjaar
ISBN 978-90-59��-3�2-� • € 24,95
Hoff, Ruud • Arafat
ISBN 978-90-59��-�0�-� • € �4,95
Hofman, Henk • Verlicht of verblind?
ISBN 978-90-59��-7�4-3 • € 27,95
Hofman, Henk • Hoe sterk staat de 
evolutietheorie
ISBN 978-90-59��-855-3 • € �5,95
Hoksbergen, René • Vertraagde
start
ISBN 978-90-59��-224-7 • € �9,50
Holman, Theodor • Een kleine
jongen in het groot
ISBN 90-59��-444-2 • € �9,95
Holslag, Anthonie • In het gesteente 
van Ararat
ISBN 90-978-59��-794-5 • € �9.95
Hommes, Mirjam • Feiten, fabels
en fantasie
ISBN 978-90-59��-589-7 • € �9,95
Hommes, Mirjam • Europa. Een 
biografie 
ISBN 978-90-59��-786-0 • € �9,95 
Horst, Pieter van der • De mythe
van het joodse kannibalisme. zie:
CIDI –Informatiereeks
Horst, Pieter van der • Tussen haat 
en bewondering.
Grieken, Romeinen en het jodendom
ISBN 978-90-59��-808-9 • € �9.95
Houdt, Koos van • Opstellen rond
de grondwet voor Europa
ISBN 978-90-59��-�82-0 • € �4,95
Houdt, Koos van • Otto von
Habsburg
ISBN 978-90-59��-4�2-8 • € �4,95
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Hout, Andre • Een kind van de 
oorlog
ISBN 90-978-59��-802-7 • € �7.95
Houten, Boudewijn van • Mijn
auto’s. Een autobiografie
ISBN 978-90-59��-�86-8 • € �5,-
Houten, Boudewijn van • Onze
hoogmoed
ISBN 978-90-59��-053-3 • € �9,95
Houten, Boudewijn van • Heel de
intellectueel
ISBN 978-90-59��-�30-� • € 22,95
Houten, Boudewijn van • Een
lichtzinnig leven
ISBN 978-90-59��-675-7 • € �8,95
Houten, Ledjaar van • De spiegel
en het raadsel
ISBN 978-90-59��-284-� • € �7,95
Howarth, David • De sledebrigade
ISBN 978-90-59��-438-8 • € �8,95
Hubert, K. e.a. • Wim van Est. Zijn
hart stond stil
ISBN 978-90-59��-009-0 • € �9,95
Hulsing, Martin • Globalizeuren
voor beginners
ISBN 978-90-59��-478-4 • € �4,95
Huijser, Wim • Het Engeland van
C. Buddingh
ISBN 978-90-59��-38�-7 • € �6,95
Huijser, Wim • Net zo links als
Willem van Hanegem
ISBN 978-90-59��-483-8 • € �7,95
Huijser, Wim • Kingdom of books
ISBN 978-90-59��-4�5-9 • € �7,95
Huijser, Wim • Zwerver in de
wereld van het denken. De verborgen
kunst van Arnold Molenaar
ISBN 978-90-59��-522-4 • € �8,95
Huijser, Wim / Roos, Peter de •
Raban! Raban! Raban! De 
blauwbilgorgel met pensioen
ISBN 978-90-59��-58�-� • € �8,95
Huijser, Wim • ‘Dordt, wat zal ik er
van zeggen’
ISBN 978-90-59��-625-2 • € �8,95
Huijser, Wim • Zoek de zonzijde.
Als je je vader verliest
ISBN 978-90-59��-669-6 • € �2,95
Huijser, Wim/ Pierik, Perry • 
Britain
ISBN 978-90-59��-7�8-� • € �9,95
Huijser, Wim • In breekbaar 
evenwicht. De Hoge Veluwe in 75 
impressies 
ISBN 978-90-59��-822-5 • € �7,95
Huijser, Wim • New York State of Mind
ISBN 978-90-59��-872-0 • € �8,95
Huizinga, Johan • In de schaduwen
van morgen
ISBN 978-90-59��-�5�-6 • € �9,95

Ickler, Harald • Hel in de Sahara. 52
dagen overgeleverd aan de Mujahedin
ISBN 978-90-59��-3�8-3 • € �6,95
Iongh, Hanno de • Europese
koninklijke bastaarden
ISBN 978-90-59��-056-4 • € �2,95
Iongh, Hanno de • Maxima 
ISBN 978-90-59��-�77-6 • € �2,95
Iongh, Hanno de • Oranjebastaarden
ISBN 978-90-75323-955 • € �4,95
Iongh, Hanno de • De bastaarden
van Koning Gorilla en hun 
nakomelingen
ISBN 978-90-59��-�05-9 • € �6,95
Ipema, Jan • In dienst van
Leviathan. Ernst Jünger tijd en werk
1895-1932
ISBN 978-90-75323-2�4 • € 22,95
Ipema, Jan • Ernst Jünger
ISBN 978-90-75323-474 • € 22,95
Izeboud, Paul • God slaapt
ISBN 978-90-59��-3�3-8 • € �7,95
Jansen, Hanna • Mijn land van
duizend heuvels.
ISBN 978-90-59��-466-� • € �9,95
Jenny, Zoë • Leven in een ogenblik
ISBN 978-90-59��-36�-9 • € �6,95
Jagtenberg, Ing. W. • Ik beschuldig. 
Vijftien jaar discussie over ons 
Ministerie van Defensie over haar 
boek Mei 1940. De strijd op 
Nederlands grondgebied. 
ISBN 978-90-59��-909-3 • € �9,95
Jeronimoon, J. • Het nieuwe leren 
van de keizer 
ISBN 978-90-59��-737-2 • € �8,95
Jeronimoom, J. • Leraren doen het 
niet voor geld
ISBN 978- 90-59��-888-� • € �4,95
Jilleba, Wim • Buitenlander in
vijandig land. Een Dordtse jongen
tewerkgesteld in Nazi-Duitsland
ISBN 978-90-59��-574-3 • € 22,95
Jong, Julia de • Onbegrepen en
onvruchtbaar
ISBN 978-90-59��-66�-0 • € �7,95
Jong, Klaas de • Hoe de oorlog is
verdwenen
ISBN 978-90-59��-597-2 • € �2,95
Jong, Martien J.G. de • Duivels
plezier en satanisch medelijden. Het
rancuneuze schrijven van W.F. Hermans
ISBN 978-90-59��-�23-3 • € �2,95
Jong, Martien J.G. de • Tussen
everzwijn en Fidel Castro. Het ik en 
nu van Hugo Claus
ISBN 978-90-59��-275-9 • € �4,95
Jong, Martien J.G. de • Van
Merijntje Gijzen tot voorbij Hitler 
en Mussolini
ISBN 978-90-59��-586-6 • € �4,95

Jong, Martien J.G. de • Het licht
van feestverstoorders
ISBN 978-90-59��-60�-6 • € �6,95
Jong, Martien J.G. de • Brand van 
Mars en Vuur van Venus Geloven in 
gedichten deel 1
ISBN 978090-59��-905-5 • € �8,95
Jong, Martien J.G. de • Luister, jij 
die dit leest 
Geloven in gedichten deel 2
ISBN 978-90-59��-907-9 �8,95
Jong, Martien J.G. de • Zuster 
van stromend weemoed Geloven in 
gedichten deel 3
ISBN 978-90-59��-904-8 • € �8,95
Jong, Martien J.G. de • Toen de 
volle waarheid ons verscheen 
Geloven in gedichten deel 4
ISBN 978-90-59��-903-� • € �8,95
Jong, Mels de • Paul Léautaud in
Parijs 
ISBN 90-59�� -308-X • € �6,95
Jong, Mels de • ‘Ik heb overal spijt
van’. Paul Léautaud biografie
ISBN 978-90-59��-552-� • € 22,95
Jongebreur, Paul (red.) • August 
Chanson. Mijn gezondheid is nog 
steeds goed. Brieven uit de Eerste 
Wereldoorlog 
ISBN 978-90-59��-8584 • € �9,95
Jünger, Ernst • Op de marmerklippen
ISBN 978-90-75323-733 • € �4,95
Jünger, Ernst • De arbeider 
ISBN 978-90-59��-776-� • € 39,95
Jurgens, Henk • De culturele
revolutie in Wenen
ISBN 90-75323-993 • € �9,95
Jurgens, Henk • Kind van verzet
ISBN 90-59��-027-7 • € �9,95
Jurgens, Henk • Vluchten via het
Vaticaan. Waarom paus Pius XII niet
zalig verklaard wordt
ISBN 978-90-59��-674-0 • € �9,95
Kamp, Rende van de • Onder 
vreemde vlag (2e druk)
ISBN 978-90-59��-274-2 • € �9,95
Kamp, Rende van de • Nederlanders 
in vreemde krijgsdienst
ISBN 978-90-59��-844-7 • € �9,95
Kars, Theo • De hond als mens
ISBN 978-90-59��-605-4 • € �4,95
Kautsky, Karl • Hoe de oorlog ontstond
ISBN 978-90-75323-48� • € 9,95
Keizer, Nanning G. • De
heldendood tegen de Belgen
ISBN 978-90-59��-�44-8 • € �7,95
Kellner, G.J.M. • De militaire
operaties van de Tweede 
Wereldoorlog. Van Anzio tot Zitadelle.
ISBN 978-90-59��-497-5 • € 29,95
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Keyserling, Eduard von • Branding
ISBN 978-90-75323-6�0 • € �4,95
Kikkert, J.G. • De zeven levens van
‘The Cat’. Een halve eeuw 
contraspionage in oorlogs- en vredestijd
ISBN 978-90-59��-�67-7 • € 24,-
Kikkert, J.G. • Oranjebitter Oranjeboven
ISBN 978-90-59��-002-� • € 24,95
Kikkert, J.G. • Willem II. De
misstappen van een koning
ISBN 978-90-59��-09�-5 • € 22,95
Kikkert J.G. • De prins in Londen.
Bernhard 1940-1945
ISBN 978-90-59��-2�9-3 • € �8,95
Kikkert, J.G. • Prins Bernhard. Een
leven als een prins
ISBN 978-90-59��-468-5 • € 24,95
Kikkert, J.G. • Honderd vaderlandse
helden
ISBN 978-90-59��-200-� • € 24,95
Kikkert, J.G. • Crisis op Soestdijk.
Nederland als bananenmonarchie
ISBN 978-90-59��-372-5 • € �7,95
Kikkert, J.G. • Geheimen van de
Oranjes. Minder bekende episoden
uit de geschiedenis van het Huis van
Oranje-Nassau: Deel �
ISBN 978-90-59��-233-9 • € �6,95
Kikkert, J.G. • Geheimen van de
Oranjes. Minder bekende episoden
uit de geschiedenis van het Huis van
Oranje-Nassau: Deel 2
ISBN 978-90-59��-363-3 • € �6,95
Kikkert, J.G. • Geheimen van de
Oranjes. Minder bekende episoden
uit de geschiedenis van het Huis van
Oranje-Nassau: Deel 3
ISBN 978-90-59��-345-9 • € 22,95
Kikkert, J.G. • Geheimen van de
Oranjes. Minder bekende episoden
uit de geschiedenis van het Huis van
Oranje-Nassau: Deel 4
ISBN 978-90-59��-639-9 • € �6,95
Kikkert, J.G. • Geheimen van de
Oranjes. Minder bekende episoden
uit de geschiedenis van het Huis van
Oranje-Nassau: Deel 5
ISBN 978-90-59��-640-5 • € �6,95
Kikkert, J.G. • Willem van Oranje
ISBN 978-90-59��-234-6 • € �7,95
Kikkert, J.G. • Lodewijk Napoleon
ISBN 978-90-59��-�34-9 • € �6,95
Kikkert, J.G. • Michiel Adriaensz.
de Ruyter.
ISBN 978-90-59��-529-9 • € �6,95
Kikkert, J.G. • Willem-Alexander.
Prins van Oranje
ISBN 978-90-59��-550-7 • € �7,95
Kikkert, J.G. • Maurits van Nassau 
ISBN 978-90-59��-73�-0 • € �8,95

Kikkert, J.G • De eeuw van Juliana
ISBN 978-90-59��-87�-3 • € �9,95
Kikkert, J.G • Drie Oranje Koningen
Willem I, Willem II en Willem III
ISBN 978-90-59��-9�0-9 • € �9,95
Kip, Gerbrand • De droomtijd van
de groene godin. Keltische roman
ISBN 978-90-75323-085 • € �9,95
Kip, Jaap • De tegenstoot
ISBN 978-90-59��-48�-4 • € 24,95
Klaus, Václav • Een dissident over de 
milieuproblematiek
ISBN 978-90-59��-864-5 • € �7,95
Kleijwegt, Arie • Brieven aan Daan
Maltha 1943-1944
ISBN 978-90-75323-290 • € �2,95
Kleinjan, Kees • De spiegeltjes van 
de caleidoscoop. Roman
ISBN 978-90-59��-833-� • € �7,95
Knap, Hans • Ilja G. Ehrenburg
ISBN 978-90-59��-539-2 • € 24,95
Knecht, Marianne • De lijfeigenen
ISBN 978-90-59��-558-3 • € �7,95
Knijff, Christjan • Edith Cavell.
De problematische representatie van
een oorlogsheldin
ISBN 978-90-59��-677-� • € 24,95
Knottnerus, Ivo • Het geheim van 
Paolo. Het leven van de Renaissance 
schilder Paolo Veronese
ISBN 978-90-59��-840-9 • € �9,95
Kohn, Linda / Leeman, Merel •
Cross over Literature
ISBN 978-90-59��-526-2 • € �8,95
Koning, Jan de • Bestaat God? 
ISBN 90-978-59��-804-� • € �0.95
Koning, Jan de • Darwin of Bijbel.
Weten of geloven 
ISBN 978-90-59��-86�-4 • € �7,95
Koning, Tannetje • Voer voor
carnivoren
ISBN 978-90-59��-354-� • € �4,95
Koning, Jan de • De aarde wordt te
klein
ISBN 978-90-59��-252-0 • € �9,95
Kooger, Hans • Ingmar Bergman
ISBN 978-90-59��-703-7 • € �9,95
Kooger, Hans / Gilst, Aat van •
Utopia- Paradijs
ISBN 978-90-59��-388-6 • € �6,95
Kooger, Hans • Thuisreiziger Korte 
verhalen
ISBN 978-90-59��-894-2 • € �6,95
Kooger, Hans • Onderaards 
cultuurgoed Transport, architectuur 
en toerisme 
ISBN 978-90-59��-895-9 • € 24,95
Kool, Leo • De verdwijning van
Barbara Bruns
ISBN 90-75323-37-9 • € �2,45

Kool, Leo • De ondergang van
Albert Anker
ISBN 978-90-75323-702 • € �2,45
Kortenaar, Marnix ten • Op weg
naar het licht
ISBN 978-90-75323-504 • € �4,95
Kortenoeven, Wim • De kern van 
de zaak 
ISBN 978-90-59��-349-7 • € 26,95
Kortenoeven, Wim • Hamas. zie:
CIDI -Informatiereeks
Kortenoeven, Wim • Mohammed
Amin el Hoesseini. Hitlers Palestijnse
bondgenoot
ISBN 978-90-59��-707-5 • € �8,95
Korver, Henny • Marion en Romy.
Moord en ontknoping, het complete
verhaal 
ISBN 978-90-59��-543-9 • € �9,95
Kraaijestein, Martin / Schulten, 
Paul • Wankel evenwicht. Neutraal 
Nederland en de Eerste Wereldoorlog 
ISBN 978-90-59��-540-8 • € 24,95
Kraaijestein, Martin / Schulten, 
Paul • Het epos van Gallipoli 
ISBN 978-90-59��-758-7 • € 22,95
Krans, Alfred • Walther Rathenau.
Politieke geschriften en de Rufmord
op een Duitse minister
ISBN 978-90-59��-700-6 • € �7,95
Kroeze, Ronald / Marc Hanneman 
/ Sjoerd Keulen • Vals plat in de 
Oeral. Een zoektocht naar de oostgrens 
van Europa 
ISBN 978-90-59��-785-3 • € 22,95
Kroon, Lydia • Mannen zijn ook 
mensen
ISBN 978-90-59��-806-5 • € �0.95
Kruif, H. de • Dagboek van broeder
Wouter Jacobsz, �572-�579. Het 
beleg van Amsterdam en de nasleep
ISBN 978-90-59��-725-9 • € �9,95
Kruit, Peter • Een mythe aan
scherven. Een onderzoek naar de 
tactische gevechtsomstandigheden van 
mei ‘40 op het Nederlandse strijdtoneel
ISBN 978-90-59��-68�-8 • € �9,95
Kuitert • Contra Kuitert
ISBN 978-90-59��-326-8 • € �4,95
Kummer, Em. • Céline, een
briljante boef
ISBN 978-90-59��-�07-3 • € 24,95
Kummer, Em./Verhaar, H. • Over
De Avonden. Een winterverhaal van
Gerard Kornelis van het Reve
ISBN 978-90-59��-268-� • € �4,95
Kursietis, Andries J. • The
Wehrmacht at War �939-�945.
ISBN 978-90-75323-382 • € 27,95
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Kuyper, Abraham • Het calvinisme
ISBN 978-90-59��-045-8 • € �9,95
Kuypers, Jeroen • Hitler verovert 
Parijs 
ISBN 978-90-59��-458-6 • € �2,95
Lak, Martijn • ‘Geen boompje is
meer heel’. De slag om Overloon,
september-oktober 1944.
ISBN 978-90-59��-5�4-9 • € �2,95
Lambrechts, Hans • De staat van
tolerantie. Nederlandse tolerantie in
een nieuwe eeuw
ISBN 978-90-59��-569-9 • € �9,95
Lancee, René • Nederland beter.
Het einde van de ambtenaren-dictatuur
ISBN 978-90-59��-�75-2 • € �7,95
Lancee, René • Kanonnenvlees
ISBN 978-90-59��-576-7 • € �9,95
Lancee, René • Frontzwijnen
ISBN 978-90-59��-7��-2 • € �9,95
Langeveld, Ruud • Etude voor
Ilona. Een weg naar inzicht voorbij
het leven.
ISBN 978-90-59��-223-0 • € �4,95
Leeflang, Thomas • Bestaan is
bekeken worden
ISBN 978-90-59��-399-2 • € �9,00
Leeflang, Thomas • Black Hollywood
ISBN 978-90-59��-486-9 • € �4,95
Leeflang, Thomas • Gevallen voor
de Führer
ISBN 978-90-59��-258-2 • € �6,95
Leeflang, Thomas • Jan Luykenstraat 2
ISBN 90-59��-�39-7 • € �2,-
Leeflang, Thomas • Verstripte films
& verfilmde strips
ISBN 978-90-59��-479-� • € �6,95
Leeflang, Thomas • Vrolijke 
wetenschap
ISBN 978-90-59��-�6�-5 • € �6,95
Leeflang, Thomas • Leni
Riefenstahl. De macht van het
beeld. De onmacht van het woord
ISBN 978-90-59��-283-4 • € �9,95
Leeflang, Thomas • Play movie. De
bewogen geschiedenis van het
bewegende beeld
ISBN 978-90-59��-325-� • € ��,95 
Leeflang, Thomas • Spookfeesten.
De Rijkspartijdagen van de NSDAP
in Neurenberg.
ISBN 978-90-59��-50�-9 • € �8,95
Leeflang, Thomas • Verboden voor 
Joden. De Nederlandse Bioscoop in 
de Oorlog
ISBN 978-90-59��-842-3 • € �9,95
Leeflang, Thomas • Verstomde
films. Verdwenen Amsterdamse 
bioscopen
ISBN 978-90-59��-679-5 • € �8,95

Leeuw, Kees de m.m.v. Erna Kok
en Charlotte Sienema • Een 
nuchtere romanticus. Leven en werk 
van Ivans, Jakob van Schevickhaven
1866-1935
ISBN 978-90-59��-�68-4 • € 24,-
Leeuwe, Prof. dr. Hans de •
Theater ist Grenzenlos (Duitstalig)
ISBN 978-90-59��-202-5 • € 29,95
Leibovici, Solange • Zonsondergang
over Slotervaart
ISBN 978-90-75323-22� • € �2,45
Leibovici, Solange • Spelen dat je
dood bent
ISBN 90-75323-5�-4 • € �6,95
Lemm, Robert • Geschiedenis van
Spanje
ISBN 978-90-59��-585-9 • € 24,95
Lemm, Robert • De kruisgang van
het christendom
ISBN 978-90-75323-795 • € �4,95
Lemm, Robert • De vloekgezant
Léon Bloy contra Friedrich Nietzsche
ISBN 978-90-59��-0�3-7 • € �4,95
Lemm, Robert • De Vrouwe van
alle volkeren
ISBN 978-90-59��-2�6-2 • € �6,95
Lemm, Robert • Een grote paus
ISBN 978-90-59��-4�8-0 • € �5,80
Lemm, Robert • Maranatha. De
apocalyptische strijd van een
Nederlandse topeconoom tegen de
verloederde moederkerk
ISBN 978-90-59��-038-0 • € �4,95
Lemm, Robert • Borges. De
literator als filosoof
ISBN 978-90-59��-260-5 • € 26,95
Lemm, Robert • Goed fout
ISBN 978-90-59��-�7�-4 • € �9,95
Lemm, Robert • Swedenborg
ISBN 978-90-59��-�8�-3 • € �6,95
Lemm, Robert • Maria
ISBN 978-90-59��-395-4 • € �8,95
Lemm, Robert • Paus Benedictus
XVI en de opkomst van Eurabia.
ISBN 978-90-59��-5�7-0 • € �6,95
Lemm, Robert • Operatie Phoenix. 
De autobiografie van Raúl Reyes  
ISBN 978-90-59��-823-2 • € �8,95
Lemm, Vera • Het huwelijksbureau
ISBN 978-90-59��-453-� • € �0,95
Lenstra, Rinze • Anarchisme en
syndicalisme in Spanje
ISBN 978-90-59��-549-� • € 24,95
Ley, Paul de • Holland-België,
�9�4-�940. Een familiegeschiedenis
ISBN 978-90-59��-726-6 • € �6,95
List, Gerry van der • Opgeruimd
staat netjes
ISBN 978-90-75323-665 • € �6,95

Livestro, Joshua • Rechtsspraak
ISBN 978-90-59��-368-8 • € �6,95
Lofvers, Martijn • Dodenmars
ISBN 978-90-59��-565-� • € �9,95
London, Jack • De witte stilte
ISBN 978-90-59��-�84-4 • € �9,95
Louijs, Pierre • Drie zusters en hun
moeder
ISBN 978-90-75323-252 • €�4,95
Luijten, Jan A.F.M. • Canada en
Noord-Brabant. Een band voor altijd
ISBN 978-90-59��-06�-8 • €�4,95
Luijten, Jan A.F.M. • Bergen op
Zoom mei/mai �940 (tweetalig)
ISBN 978-90-59��-229-2 • € 9,95
Luijters, Guus • Beroemde doden
van Père Lachaise en andere grote
begraafplaatsen van Parijs
ISBN 978-90-59��-447-0 • € �7,50
Luijters, Guus • In de ban van Jules
Verne
ISBN 978-90-59��-280-3 • € �9,95
Lupus, Celeste • Apollo aan de 
Seine 
ISBN 978-90-59��-74�-9 • € 24,95
Luytgaarden, Eric van de • Man
bijt jurist
ISBN 978-90-59��-493-7 • € �4,95
Magielse, Marco • Kleine restanten 
van een grote oorlog
ISBN 978-90-59��-827-0 • € 22,95
Maistre, Joseph de • De Satanische
Revolutie
ISBN 978-90-59��-�88-2 • € 24,95
Malderik, Harmen • De laatste 
schaatser
ISBN 978-90-59��-9�9-2 • € �7,95 
Mali, Anco • Margot Frank en de
anderen 
ISBN 978-90-59��-�92-9 • € �2,95
Mali, Anco • Uru. Of de weg naar
onafhankelijkheid
ISBN 978-90-59��-�53-0 • € �9,95
Mali, Anco • Gereformeerde jongens
ISBN 978-90-59��-5�8-7 • € �6,95
Mali, Anco • Een villa op de Mont
Blanc
ISBN 978-90-59��-622-� • € �7,95
Mali, Anco • Met voeten als 
strijkijzers. De balletcarrière van 
Alexandra van Rhijn.
ISBN 978-90-59��-84�-6 • € �7,95
Mallan, Karel • Als de dag van
gisteren. Rotterdam, 10-14 mei 1940.
ISBN 978-90-59��-�73-8 • € 24,95 
Man, Herman de • De barre winter 
van negentig.
ISBN 978-90-75323-399 • € �6,95
Mann, Heinrich • De onderdaan
ISBN 978-90-59��-8�3-3 • € 22.95
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Mann, Thomas • Baas en hond
ISBN 978-90-59��-�87-8 • € �2,95
Mann, Thomas • Nietzsche en
Schopenhauer
ISBN 978-90-59��-090-8 • € �4,95
Marácz, László • Hongaarse kentering
ISBN 978-90-75323-06� • € 27,95
Marijnissen, Jan • Nieuw optimisme
ISBN 978-90-59��-�96-7 • € �2,50
Marne, Maerte • zie: Rabbeljé
Marres, René • Frederik Weinreb. 
Verzetsman en groot Schrijver (2e druk)
ISBN 978-90-59��-080-9 • €�4,95
Marres, René • Vermoord en 
Verbannen. De aanvallen op Pim 
Fortuyn en Ayaan Hirsi Ali en hun 
verdediging van westerse waarden
ISBN 978-90-59��-5�6-3 • € �4,95
Marres, René • De verdediging van 
het vrije woord
ISBN 978-90-59��-7884 • € �6,95
Maser, Werner • Hermann Göring
Een politieke carrière
ISBN 978-90-59��-346-6 • € �5,95
Maser, Werner • Hitlers brieven en
notities
ISBN 978-90-59��-226-� • € 29,95
Maser, Werner • Hitlers Mein Kampf
ISBN 978-90-75323-306 • € 24,95
Maser, Werner • Hitlers Mein
Kampf (voordelige editie)
ISBN 978-90-59��-�29-5 • € �5,95
Maser, Werner • Hitler-Stalin
ISBN 978-90-59��-�9�-2 • € 29,95
Meer, Jos van der • Later is nu al.
Levensverhaal van een zakenman
ISBN 978-90-59��-644-3 • € �8,95
Meer, Jos van der • Pijnlijk Paradijs
ISBN 978-90-59��-89�-� • € �8,95 
Meeter, E. • Willem �, Willem II.
Kranten, kerkers en koningen
ISBN 978-90-59��-05�-9 • € 22,95
Meinsma, Jaap • Cirkels
ISBN 978-90-59��-867-6 • € �9,95 
Melchers, Reginald • Het verloren 
evangelie van Malchus
ISBN 978-90-59��-738-9 • € 22,95
Menting, Jan • Joachims leerjaar
ISBN 978-90-59��-673-3 • € �9,95
Menting, Jan • Zo was hij nu 
eenmaal gebakken
Rob Groenewoud Tjepor 14-6-1918 
Haren 19-1-2008
ISBN 978-90-59��-892-8 • € �7,95
Meulenkamp, Wim • Over de horizon 
ISBN 978-90-59��-036-6 • € �2,95
Meulenkamp, Wim • Verloren Land
ISBN 978-90-75323-�22 • €�9,95
Meulenkamp, Wim, e.a. • Heer zie neer
ISBN 90-75323-�6-6 • €�9,95

Meulenkamp, Wim / de Nijs,
Paulina • Buiten de kerk. 
Processieparken, Lourdesgrotten en 
Calvariebergen in Nederland en België
ISBN 978-90-75323-283 • € 22,95
Meulenkamp, Wim • Letterkundig
leven
ISBN 978-90-59��-��0-3 • € �6,95
Meyers, Jan • Mussert, een politiek
leven
ISBN 978-90-59��-2�0-0 • € �2,95
Meyers, Jan • Esmée. Een vrouw in 
oorlogstijd 
ISBN 978-90-59��-846-� • € �9,95
Middlebrook, Martin • De keizerslag
ISBN 978-90-59��-778-5• € 27,95
Middlebrook, Martin • De eerste
dag aan de Somme
ISBN 978-90-59��-272-8 • €�9,95
Mirbeau, Octave • De tuin der
folteringen
ISBN 978-90-59��-267-4 • € �6,95
Moerenhout, Ron • Gevlogen 
paradijsvogels. Te vroeg overleden 
bekende Nederlanders 
ISBN 978-90-59��-826-3 • € �8.95
Molin, Rob • Gedreven door
verwantschap. Huug Kaleis. Essays 
over W.F. Hermans
ISBN 978-90-59��-64�-2 • € �9,95
Moor, Piet de • Brieven aan mijn
postbode, Will Tura en Peter
Vandermeersch
ISBN 978-90-59��-536-� • € �0,95
Mouws, Frans • Boudewijn Büch.
Een bibliografie
ISBN 978-90-59��-366-4 • € �7,95
Mouws, Frans • Weg uit Wassenaar
ISBN 978-90-59��-4�7-3 • € �7,95
Mouws, Frans • Tussen Büch &
O’Hanlon
ISBN 978-90-59��-239-� • € 9,95
Mouws, Frans / Westgeest, Paul •
Boudewijn Büch. Markante
herinneringen aan Ootmarsum
ISBN 978-90-59��-472-2 • € �4,95
Mouws, Frans • De bibliotheek van
Boudewijn Büch
ISBN 978-90-59��-655-9 • € �7,95
Mreijen, Anne-Marie / Pierik,
Perry • Het gewapende woord
ISBN 978-90-59��-609-2 • € �9,95
Mühren, J.C. • Verscheurd land
Maximalisten blokkeren vrede in het
Heilige Land
ISBN 978-90-59��-428-9 • € �6,95
Mulders, Jean Paul • De zoon van 
Hitler
ISBN 978-90-59��-836-2 • € �6,95

Mulier Wieke • Herinnering aan 
morgen
ISBN 978-90-59��-685-6 • € �4,95
Müller, Dieter • En God zal alle 
tranen drogen 
ISBN 978-90-59��-777-8 • € �8,95
Mutzenbacher, Josefine • Het leven
van een Weense hoer
ISBN 978-90-75323-�84 • € �4,95
Nagel, Jan • Boven het maaiveld
ISBN 90-59�� -0�5-3 • €�9,95
New Balls Please-1 • Tijdschrift
voor tennisliefhebbers. Jaargang �
Voorjaar 2003
ISBN 90-59�� -3�6-0 • €�2,50
New Balls Please-2 • Tijdschrift
voor tennisliefhebbers. Jaargang �
Najaar 2003
ISBN 90-59�� -208-3 • € �2,50
Nieuwenhuizen, Bert van •
Juliana, een onderschatte vorstin
ISBN 978-90-59��-792-� • € �9,95
Nieuwenhuizen, Bert van • Het
heeft Hare Majesteit behaagd
ISBN 978-90-59��-�69-� • € �2,95
Nieuwenhuizen, Bert van • Leve
het ouder worden
ISBN 978-90-59��-3�0-7 • € �4,95
Nieuwenhuizen, Bert van •
Wilhelmina, een Koninklijke,
koppige Mevrouw
ISBN 978-90-59��-20�-8 • € �9,95
Nieuwenhuizen, Bert van • Het
land van Drees
ISBN 978-90-59��-352-7 • € �7,95
Nieuwenhuizen, Bert van • Vaders
Fanfare, Moeders Koor
ISBN 978-90-59��-506-4 • € �4,95
Nieuwenhuizen, Bert van • Een
lintje van de koningin
ISBN 978-90-59��-503-3 • € �4,95
Nieuwenhuizen, Bert van • André
Rouvoet
ISBN 978-90-59��-56�-3 • € �7,95
Nieuwenhuizen, Bert van •
‘Vaarwel, vaarwel tot wederziens’
Mooie woorden bij het laatste afscheid
ISBN 978-90-59��-9�7-8 • € �8,95
Nolen, Ankie • Het land der Katharen
ISBN 978-90-59��-774-7 • € �9,95
Oostlander, Arie • Leven in de
dromen van gisteren
ISBN 90-59��-339-X • € �6,95
Os, O.J. van • Een hemel op aarde 
ISBN 978-90-59��-782-2 • € �9,95
Oosthoek, Albert • De Rotterdamse 
Arbeitseinsatz
ISBN 978-90-59��-825-6 • € �5,95
Otten, Lienka • Kopzorgen
ISBN 978-90-59��-693-� • € �8,95
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Ouweneel, Willem • Het Godsgetal
ISBN 978-90-59��-067-0 • € �9,95
Ouweneel, Willem J. • De
Negende Koning
ISBN 978-90-59��-297-� • € 27,95
Overy, Richard • Ruslands Oorlog
ISBN 978-90-59��-409-8 • € 24,95
Overy, Richard • Waarom de
Geallieerden wonnen
ISBN 978-90-59��-697-9 • € 27,95
Paasse, M. • Gods grote plan met
de wereld
ISBN 978-90-59��-695-5 • € 29,95
Paasse, M • Waarom het 
Christendom moest falen
ISBN 978-90-59��-853-9 • € 27,95
Paling, Kees • Mijnheer van Dale
en de Apocalyps
ISBN 978-90-75323-764 • € �4,95
Paling, Kees • Coup Ravage,
staatsgrepen en blufpoker
ISBN 978-90-59��-028-� • € �4,95
Paling, Kees • Operatie Tango. Een
Oranjecoup op veteranendag
ISBN 978-90-59��-563-7 • € �7,95
Papini, Giovanni • Het avondrood
der filosofen
ISBN 978-90-59��-250-6 • € �7,95
Paris, Francis • Marek.
Het Armeense Medaillon
ISBN 978-90-59��-6�7-7 • € 9,95
Paris, Francis • Marek.
Het uur van de dode wolf
ISBN 978-90-59��-6�8-4 • € 9,95
Paris, Francis • Marek.
De val van de feniks
ISBN 978-90-59��-6�9-� • € 9,95
Pauw, Raf de • Uilen voor Athene
ISBN 978-90-59��-899-7 • € �8,95
Peeke, Mitch / Walsh Jones, Kevin /
Jones, Steven • Het drama van de
Lusitania
ISBN 978-90-59��-300-8 • € �9,95
Peeters, Joop • De Duitse inval in 
België
ISBN 978-90-59��798- 3 • € �8,95
Pertüz, G. • Onvoorzien 
ISBN 978-90-59��-854-6 • € �0,95
Pieffers, Lex • Verliefd op Adolf
ISBN 978-90-59��-553-8 • €�9,95
Pieper, Josef • Rust en beschaving
ISBN 978-90-59��-477-7 • € �6,95
Pierik, Perry • Hongarije �944-�945
ISBN 978-90-75323-030 • € 27,95
Pierik, Perry • Van Leningrad tot
Berlijn. Nederlandse vrijwilligers in
dienst van de Duitse Waffen-SS
ISBN 978-90-59��-4�3-5 • € 27,95
Pierik, Perry • Hitlers Lebensraum
ISBN 978-90-59��-6��-5 • € 27,95

Pierik, Perry • Tannenberg. Erich
Ludendorff and the Defense of the
Eastern German Border in 1914
ISBN 978-90-59��-�06-6 • € �2,50 
Pierik, Perry / Pors, Henk • De 
verlaten monarch. Wilhelm II in 
Nederland
ISBN 90-75323-49-2 • €�9,95
Pierik, Perry • Karl Haushofer en
het nationaal-socialisme
ISBN 978-90-59��-376-3 • € 25,95
Pierik, Perry (red.) • De wereld van
Martin Ros in vraag en antwoord
ISBN 978-90-59��-7�9-8 • € �4,95
Pierik, Perry (red.) • Martin Ros
vijftig jaar op wacht
ISBN 978-90-59��-720-4 • € �4,95
Pierik, Perry e.a. • Ten oorlog
ISBN 978-90-59��-7�2-9 • € 32,95
Pierik, Perry / Huijser, Wim • De
inkt van Arcadia
ISBN 978-90-59��-672-6 • € 24,95
Pierik, Perry (red.) • Friedrich Knolle. 
Bekentenissen van een SD-officier 
ISBN 978-90-59��-9�2-3 • € �9,95 
Pierik, Perry/Kip Gerbrand • 
Hellehonden en ander dierenleed 
�9�4 – 45
ISBN 978-90-59��-8379 • € �7,95
Pierik Perry / Martin Ros (red.) •
Eerste bulletin van de Tweede
Wereldoorlog
ISBN 978-90-75323-528 • € 22,95
Pierik, Perry / Martin Ros (red.) •
Tweede bulletin van de Tweede
Wereldoorlog
ISBN 978-90-75323-887 • € 22,95
Pierik, Perry / Martin Ros (red.) •
Derde bulletin van de Tweede
Wereldoorlog
ISBN 978-90-59��-006-9 • € 24,95
Pierik, Perry / Martin Ros (red.) •
Vierde bulletin van de Tweede
Wereldoorlog
ISBN 978-90-59��-032-8 • € 26,95
Pierik, Perry / Martin Ros / Robin
te Slaa (red.) • Vijfde bulletin van
de Tweede Wereldoorlog
ISBN 978-90-59��-�76-9 • € 24,95
Pierik, Perry / Martin Ros / Robin
te Slaa (red.) • Zesde bulletin van
de Tweede Wereldoorlog
ISBN 978-90-59��-�09-7 • € 24,95
Pierik, Perry / Martin Ros / Jet van
Swieten (red.) • Zevende bulletin
van de Tweede Wereldoorlog
ISBN 978-90-59��-309-� • € 22,95
Pierik, Perry / Martin Ros / Jet
van Swieten (red) • Achtste bulletin
van de Tweede Wereldoorlog
ISBN 978-90-59��-28�-0 • € 24,95
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Pierik, Perry / Martin Ros / Jet van 
Swieten (red) • Negende bulletin 
van de Tweede Wereldoorlog
ISBN 978-90-59��-253-7 • € 24,95
Pierik, Perry / Martin Ros / Jet
van Swieten (red) • Tiende bulletin
van de Tweede Wereldoorlog
ISBN 978-90-59��-502-6 • € 24,95
Pierik, Perry / Bert van 
Nieuwenhuizen (red.) • 
Elfde bulletin van de Tweede 
Wereldoorlog
ISBN 978-90-59��-648-� • € 24,95
Pikkemaat, Guus • Eleonora van
Aquitanië ��22-�204. Een 
bijzondere vrouw in het zomertij der 
middeleeuwen.
ISBN 978-90-59��-5�0-� • € 29,95
Pikkemaat, Guus • Jeanne d’Arc
ISBN 978-90-59��-750-� • € �9,95 
Piriac, Jan • Het geldmonster
ISBN 978-90-59��-595-8 • € �4,95
Pisa, Pauline • Het gestolen wijf
ISBN 978-90-59��-6�6-0 • € �0,95
Plesman, Albert • Jan Plesman. Een
vliegende Hollander
ISBN 978-90-59��-509-5 • € 22,95
Poel, David de • Het verraad
ISBN 978-90-75323-8�8 • € 9,95
Poel, David de • Het vertrek
ISBN 978-90-75323-740 • € 9,95
Poel, David de • Blauwzeer
ISBN 978-90-59��-445-6 • € �7,95
Poort, Karel • Het mantelpakje 
ISBN 978-90-59��-756-3 € �9,95
Pors, Henk • De Prins van 
Wieringen
ISBN 978-90-75323-979 • € 9,95
Post, Willem • Dollars, macht en
idealen
ISBN 978-90-75323-689 • € �2,45
Post, Willem • Keerpunt. Amerika
voor, op en na 11 september
ISBN 90-59�� -042-0 • € �4,95
Post, Willem • Het Witte Huis. Het
presidentschap en de verkiezingen
van 2008
ISBN 978-90-59��-633-7 • € �4,95
Post, Willem • Obamawereld. 
Wat we van de president kunnen 
verwachten
ISBN 978-90-59��-796-9 • € �2,95
Praag, Prof.H.M. van •
Joden-haat en zions-haat. Een drama 
in vijf bedrijven 
ISBN 978-90-59��-795-2 • € �8.95
Prakke, Bernard • Rivaliteit zonder
einde. Over de gebroeders Karel en
Gerard van het Reve
ISBN 978-90-59��-642-9 • € �2,95
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Presser, dr. Jacques • Ondergang � en 2 
ISBN 978-90-59��-29�-9 • € 49,95
Prick, Harry • Een andere
Boudewijn Büch
ISBN 978-90-59��-334-3 • € �8,95
Prinz, Alois • De bekoring van het
begin. Het leven van Hermann Hesse
ISBN 978-90-59��-062-5 • € 25,50
Puchinger, George • Jonge jaren
�92�-�945
ISBN 978-90-75323-900 • € 24,95
Raak, Ronald van • Het rijke rooie
leven. Met voorwoord Jan Marijnissen
ISBN 978-90-59��-�25-7 • € �4,95
Raak, Ronald van / Sjaak van der 
Velden (red.) • Socialisten. Mensen 
achter de idealen •
ISBN 978-90-59��-78�-5 • € �4,95
Rabbani, Mouin / Soesman, Gideon 
/ Diepenbroek, André • Neef aan de 
overkant
ISBN 978-90-59��-�3�-8 • €�9,95
Rabbeljee, Marijke • Kindje van de
minne
ISBN 978-90-59��-303-9 • € �7,95
Rameijer, Jaap • De geheimen van
Rennes-le-Château Deel �
ISBN 978-90-59��-205-6 • € �9,95
Rameijer, Jaap • De geheimen van
Rennes-le-Château Deel 2
ISBN 978-90-59��-2�5-5 • € �9,95
Rameijer, Jaap • De geheimen van
Rennes-le-Château Deel 3
ISBN 978-90-59��-508-8 • € �9,95
Rameijer, Jaap • Leer mij (de)
vrouwen kennen
ISBN 978-90-59��-670-2 • € �7,95
Raviez, Steye • Vuile streken
ISBN 978-90-59��-475-3 • € �7,95
Reinders, Ank • De zus van Mozart
ISBN 978 -90-59��-879-9 • € �2,95
Reijden, Joop van der • Mijn jaren
op het Gooise Matras
ISBN 978-90-59��-383-� • € 22,95
Reijmerink, Marcel • Alles moet
anders
ISBN 90-75323-05-0 • € �6,95
Reijmerink, Marcel e.a. • De
eeuwige belofte van Eldorado
ISBN 90-75323-09-3 • € �6,95
Renard,Véronique • Pantau in India
ISBN 978-90-59��-456-2 • € �6,95
Renders, Hans / Arnoldussen, Paul •
Jong in de jaren dertig
ISBN 978-90-59��-246-9 • € �6,95
Rensen, Marleen • Lijden aan de 
tijd. Franse intellectuelen in het 
Interbellum 
ISBN 978-90-59��-744-0 • € 24,95

Rétyi, Andreas von • Skull & Bones.
De geheime macht van Amerika’s elite
ISBN 978-90-59��-5��-8 • € �8,95
Rieschke-Lenfert, Yvonne • 
Bijzondere ontmoetingen in Frankrijk
ISBN 978-90-59��-689-4 • €�7,95
Rietman, Hélène • De Passant
ISBN 978-90-59��-548-4 • €�7,95
Rifa’i Amal / Ainbinder, Odelia •
Wij willen beiden hier leven. 
Vriendschap onder vuur in Jeruzalem
ISBN 978-90-59��-3�7-6 • € �6,95
Rijkers, Henk / Lemm, Robert •
Een grote paus
ISBN 978-90-59��-4�8-0 • € �5,50
Rijn, Willem van • Een nieuwe weg
ISBN 978-90-59��-394-7 • € �4,95
Roden, Mary van • Kaddiesj. Roman
ISBN 978-90-59��-799-0 • € �8.95  
Roemer, Astrid • Zolang ik leef ben
ik niet dood
ISBN 978-90-59��-3�9-0 • € 22,95
Roest, Maarten van der • Nicolas
Sarkozy
ISBN 978-90-59��-602-3 • € �6,95
Roodt, Evelyn de • Onsterfelijke
fronten
ISBN 978-90-59��-�22-6 • € 24,95
Roosmalen, Marcel van • De Pimmels
ISBN 978-90-59��-256-8 • € �4,95
Roosmalen, Marcel van • Op pad
met Pim
ISBN 978-90-59��-070-0 • € �4,95
Roosmalen, Marcel van • Op
campagne met Oranje
ISBN 978-90-59��-469-2 • € �2,95
Rooyen, Jules van • De mond
voorbij gepraat. Godsdienst, 
samenlevingen, cultuur, ethiek en politiek
ISBN 978-90-59��-039-7 • € �9,95
Ros, Martin • Bloednacht
Mayerling �889-�945
ISBN 978-90-59��-236-0 • € �6,95
Ros, Martin • Herinneringen aan
mijn Rijke Roomse Jeugd
ISBN 978-90-59��-079-3 • € �5,-
Ros, Martin • Een vergeten oorlog.
Polen - Rusland 1920
ISBN 978-90-59��-248-3 • € �2,50
Ros, Martin • Elisabeth. Leven en
dood van Sisi
ISBN 978-90-59��-�40-0 • € �9,95
Ross, Tomas • Take Care! • 
ISBN 90-59��-480-9 • € �2,95
Rozendaal, Simon • Het is mijn lijf
Een nieuwe revolutie: Patient Power
ISBN 978-90-59��-�43-� • € �4,95 
Rozendaal, Simon • Een vreemde 
ziekte. Patienten over
sikkelcelziekte en thalassemie
ISBN 978-90-59��-624-5 • € �2,95

Ruben, Barry / Küntzel, Matthias 
e.a. • Iran. zie: CIDI Informatiereeks
Ruding, Onno • Markt en Moraal
Edmund Burkelezing III
ISBN 978-90-59��-378-7 • € 9,95
Ruig, Rob de • Theodor Lessing
ISBN 978-90-59��-820-� • € �7.95
Rutting, Raymond / Groeneveld,
Johan • Tussen twaalf en twee
ISBN 90-75323-54-9 • € �9,95
Ruijs, Paul • Wij zien u wel in de
rechtszaal
ISBN 978-90-59��-0��-3 • € �9,95
Ruijs, Paul • Medische missers,
juridisch gesjoemel
ISBN 978-90-59��-628-3 • € �9,95
Samson, Sigbert • De toekomst 
wordt anders
ISBN 978-90-59��-753-2 • €�8,95
Santosh, D. • Op de keien
ISBN 978-90-59��-692-4 • € �7,95
Saraber, Pierre • Daar zijn de Polen! 
Op zoek naar een betere toekomst 
ISBN 978-90-59��-807-2 • € �6,95
Schalekamp, Jean • Van een eiland
kun je niet vluchten
ISBN 90-75323-45-X • € �6,95
Scheer, Arend- Jan • Van Sinterklaas 
tot Paas. De mythe achter de myter
ISBN 978-90-59��-90�-7 • € �9,95
Schermerhorn-Bendeler, Maja
Oorlog vanaf de zijlijn
ISBN 978-90-59��-592-7 • € �4,95
Schilders, Ed • Het rijke roomse 
lezen
ISBN 90-75323-�5-8 • € �2,45
Schmitz, Jacques • Ver paradijs
ISBN 90-75323-40-9 • € �4,95
Scholtens, Gijs • Taskforce Uruzgan
ISBN 978-90-59��-62�-4 • € �9,95
Schortinghuis-Sprangers, Addy •
Te weinig tijd voor elkaar?
ISBN 978-90-59��-243-8 • € �5,95
Schuhmacher, Peter • De zaak Arnhout
ISBN 978-90-59��-897-3 • € �8,95 
Schurgers, Jan • De ondoorgrondelijke 
wegen naar Popayan
ISBN 978-90-59��-8�9-5 • € �6,95
Schutten, Anne-Mieke • ‘Geef mij
maar een slappe whisky’, Freddy
Heineken. Een biografische schets
ISBN 978-90-59��-435-7 • € �4,95
Schutten, Anne-Mieke • Stiefen en
Exen 
ISBN 978-90-59��-709-9 • € �4,95
Schuurman, Barend • J.S. Bach -
Matthäus Passion
ISBN 978-90-59��-7�6-7 • € �6,95
Schuurman Victoria • De kus van 
God en andere kerstverhalen
ISBN 978-90-59��-9�8-5 • € �4,95
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Scruton, Roger • De betekenis van
het Conservatisme. Edmund 
Burkelezing-1
ISBN 978-90-59��-02�-2 • € 9,95
Shabahzi, Nikita • Aardappeleters
& Allochtonen
ISBN 978-90-59��-450-0 • € �4,95
Shakespeare, William • Hamlet.
Vertaald, ingeleid en geannoteerd
door Willem J. Ouweneel
ISBN 978-90-59��-348-0 • € 22,95
Siebelt, Peter • Econostra. Het
netwerk achter Volkert van der Graaf
ISBN 978-690-59��-287-2 • € 22,-
Siebelt, Peter • Rara, wie ben ik
ISBN 978-90-59��-099-� • € �7,50
Siebelt, Peter • Mabel. ‘Koninklijk’
Bal Masqué
ISBN 978-90-59��-329-9 • € �9,95
Siebelt, Peter • De Vierde
Wereldoorlog
ISBN 978-90-59��-490-6 • € 22,95
Siebelt, Peter • Vissers in troebel
water 
ISBN 978-90-59��-��4-� • € 9,95
Siebelt, Peter • Sinistra. Politieke
maffiosi op Haags, provinciaal en
gemeentelijk niveau.
ISBN 978-90-59��-525-5 • € �7,95
Sigmund, Anna Maria • Walkuren
van het Derde Rijk. De vrouwen
van de nazi’s
ISBN 978-90-59��-034-2 • € 24,95
Sizoo, Hans • De verspreiding van 
een abuis
ISBN 978-90-59��-859-� • € 27,50
Slok, Job • Ik vind uw brieven 
bijzonder nuttig. Darwins brieven 
aan Nederlandse tijdgenoten 
ISBN 978-90-59��-828-7• € �8,95
Slok, Job • Darwin. Biografie
ISBN 978-90-59��-857-7 • € �6,95
Slootweg, Timo • Bij tijd en wijle
ISBN 978-90-59��-459-3 • € �6,95
Sluijs, Evert van der • Vanavond wil 
ik wel vrijen, Jan 
ISBN 978-90-59��-780-8 • € �8,95
Smulders, Jan • De ware Graal en
zijn valse hoeders
ISBN 978-90-59��-30�-5 • € �7,95
Smulders, Jan • Dan Brown als
valse hoeder van de Ware Graal
ISBN 978-90-59��-382-4 • € �7,95
Snel, Jan Dirk • Jan Peter
Balkenende
ISBN 978-90-59��-094-6 • € �9,95
Snijders, Arjan • ‘Herinnert u zich
deze nog?’ 30 jaar ups en downs van
Veronica
ISBN 978-90-59��-405-0 • € 34,95

Soesan, Simon • Patatje vrede
ISBN 978-90-59��-533-0 • € �7,95
Soest, Aaldert van • Oorlog op 
afstand zie: CIDI -Informatiereeks
Soukup, Uwe • Ik ben nu eenmaal
Duitser Sebastian Haffner
ISBN 978-90-59��-088-5 • € 26,-
Spinhoven, Marian • Niet te 
geloven. Ex-priester Eugène Guljé 
over de oorlog, moord op zijn vader, de 
kerk, drugs, geloof en geluk
ISBN 978-90-59��-57�-2 • € �6,95
Stahlecker, Adrian • Hildegard
Knef. Een ster Een tijdperk
ISBN 978-90-59��-476-0 • € 25,-
Stahlecker, Adrian • Goebbels’
droomfabrieken
ISBN 978-90-59��-298-8 • € 24,95
Stahlecker, Adrian • Een liefde
tussen oorlog en vrede
ISBN 978-90-59��-2��-7 • € 22,95
Stahlecker, Adrian • Schilderswijk
en Society
ISBN 978-90-59��-49�-3 • € 24,95
Stahlecker, Adrian • De Muze Ine
Veen
ISBN 978-90-59��-304-6 • € 24,95
Stahlecker, Adrian • Romy
Schneider. Een leven vol triomfen en
tragedies
ISBN 978-90-59��-�65-3 • € 24,95
Stahlecker, Adrian • Stijliconen en
idolen. Film & Mode
ISBN 978-90-59��-598-9 • € 25,95
Stahlecker, Adrian • Nederlandse
acteurs in de Weimarrepubliek en
Nazi-Duitsland.
ISBN 978-90-59��-665-8 • € 22,95
Stahlecker, Adrian • Hollywood 
Giganten. Joodse immigranten en de 
Amerikaanse film 
ISBN 978-90-59��-749-5 • € 22,95 
Stahlecker, Adrian • Intrigen en 
schandalen aan het Spaanse hof 
ISBN 978-90-59��-830-0 • € 24,95
Stam, Arthur • De CPN en haar
buitenlandse kameraden
ISBN 978-90-59��-206-3 • € 32,-
Stam, Arthur • The Diplomacy of
the New Order
ISBN 978-90-59��-436-4 • € �2,50 
Stam, Arthur • Trotzki
ISBN 978-90-59��-45�-7 • € �6,95
Stein, George H. • De Waffen SS
ISBN 978-90-59��-705-� • € 26,95
Steiner, Bram • De toekomst van de 
mensheid op aarde
ISBN 978-90-59��-85�-5 • € �9,95
Stelt, Nataschja van der • Verdriet
zonder tranen. De Puttense moordzaak
ISBN 978-90-59��-658-0 • € �2,95

Straten, Hans van • Hermans, zijn 
tijd- zijn werk- zijn leven
ISBN 90-75323-62-X • € 37,95
Strindberg, August • 
Huwelijksverhalen
ISBN 978-90-59��-097-7 • € �6,95
Stuivenga, Marcel • Iers niemandsland
ISBN 978-90-59��-350-3 • € 24,95
Suurenbroek, Martijn • Abouchère’s
laatste vriend
ISBN 978-90-59��-568-2 • € �9,95
Talens, Egbert • Een bijzondere
relatie. Het conflict Israël-Palestina
nader bekeken 1897-1993
ISBN 978-90-59��-222-3 • € 32,-
Terwisscha van Scheltinga, Gerard •
Trouw zonder eer. Het gewelddadige
leven van een SS-officier
ISBN 978-90-59��-664-� • € 29,95
Tetteroo, Pater Tom O.F.M e.a. •
Dagboek op toiletpapier
ISBN 978-90-59��-335-0 • € �4,95
Theobald, Theo • Succesvaders
ISBN 978-90-59��-646-7 • € �4,95
Thomassen, Jean • Zwendel in de
kunst- en antiekhandel
ISBN 978-90-59��-285-8 • € 24,95
Thomassen, Jean • Evangelie van
het kwaad
ISBN 978-90-59��-556-9 • € �9,95
Thomassen, Jean • Egypte eerder
en anders. Mysteries uit de oudheid
ISBN 978-90-59��-575-0 • € 24,95
Thomassen, Jean • Smeerlappen in
de kunst
ISBN 978-90-59��-599-6 • € 24,95
Thomassen, Jean • Muziek van de
duivel! Jazz, Blues, Rock ’n Roll en Punk
ISBN 978-90-59��-708-2 • € 24,95
Thomassen, Jean • Mediums en 
andere fenomenen 
ISBN 978-90-59��-75�-8 • € 22,95 
Thurlings, Bert • Wie schiep Egypte?
De verborgen geheimen van de farao’s
ISBN 978-90-59��-5�2-5 • € 24,95
Thurlings, Bert • Wie hielp de mens?
Een andere kijk op onze geschiedenis
ISBN 978-90-59��-627-6 • € 24,95
Thurlings, Bert • De verborgen 
geheimen van de mensheid 
Set van twee boeken (Wie hielp de 
mens? en Wie schiep Egypte?)
ISBN 978-90-59��-773-0 • € 29,95
Tiesema, Bob • Eilanders 
ISBN 978-90-59��-920-8 • € �8,95
Tiggelen, Martijn van • De 
bevrijding van Steenbergen of 
Scherven van een spiegel
ISBN 978-90-59��-596-5 • € �6,95
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Tiggelen, Martijn van • De horizont
en de blauwe hemel
ISBN 978-90-59��-600-9 • € �4,95
Tiggelen, Martijn van • Geheimen 
en gevaren
ISBN 978-90-59��-906-2 • € �8,95
Toonen, Elbert • De Russische 
tragedie onder Gorbatsjov en Jeltsin
ISBN 978-90-59��-320-6 • € 27,95
Toonen, Elbert • Poetin
ISBN 978-90-59��-22�-6 • € �6,95
Toonen, Elbert • Stalin
ISBN 978-90-59��-44�-8 • € �6,95
Toorn, Margriet van den • 
Het verhaal van mijn moeder Sebelia
ISBN 978-90-59��-745-7 • € �8,95
Tricht, Coen van • Het schimmenrijk 
van W.F. Hermans
ISBN 978-90-59��-560-6 • €�2,95
Tricht, Coen van • De Ondergrondse
ISBN 978-90-59��-662-7 • € �9,95
Tricht, Coen van • De Koude Oorlog
ISBN 978-90-59��-783-9 • € 24,95
Trier-Klijnstra, Femke van / Esther
Noëlle van Trier • Ik ben haar kind
ISBN 978-90-59��-392-3 • € �7,95
Trolsky Tymen • Het einde van de
eeuwigheid
ISBN 90-75323-9�-3 • € 24,95
Trolsky, Tymen • De Klimmer
ISBN 978-90-59��-046-5 • € �6,95
Trolsky, Tymen • Karl Marx 
Universiteit Roman van een revolte 
ISBN 978-90-59��-902-4 • € 24,95
Tromp, Bart • Verraad op de
Balkan. Een kroniek
ISBN 978-90-75323-�46 • € �6,95
Tromp, Bart • Tegen het vergeten
ISBN 978-90-75323-238 • € �6,95
Tromp, Bart • Karl Marx
ISBN 978-90-59��-�80-6 • € �7,95
Trotzky, Leon • Stalin. Een
biografie
ISBN 978-90-59��-278-0 • € 27,95
Tulkens, Ria • Mijn vriendjes de 
dieren 
ISBN 978-90-59��-779-2 • € �4,95
Üngör, Uður Ümit • Vervolging, 
onteigening en vernietiging. De 
deportatie van Ottomaanse
Armeniërs tijdens de Eerste Wereldoorlog
ISBN 978-90-59��-535-4 • € �4,95
Vaanholt, Marleen te • Mijn pad
van evolutie
ISBN 978-90-59��-629-0 • € �7,95
Vaartjes, Gé • Herman de Man.
Een biografie
ISBN 978-90-75323-4�2 • € 32,95
Vaessen, Henk • Stille finale
ISBN 978-90-59��-496-8 • € �9,95

Vaessen, Henk • Piel de heilige
ISBN 978-90-59��-530-9 • € �7,95
Vaessen, Henk • Herfstlicht
ISBN 978-90-59��-740-2 • € �2,95
Valk, Arno van der • Hermans. Het
grootste gelijk buiten Nederland
ISBN 978-90-59��-048-9 • € �7,50
Valk, Arno van der • De calvinistische 
voyeur. Jan Wolkers
in Zweden
ISBN 978-90-59��-�03-5 • € �7,50
Vandamme , Bart • De snelste mens 
ter wereld
ISBN 978-90-59��-860-7 • € �9,95
Vanvugt, Ewald • Cynthia en haar
grote liefde
ISBN 978-90-59��-457-9 • € �6,95
Vanvugt, Ewald • Zwartboek van
Nederland overzee. Wat iedere
Nederlander moet weten
ISBN 978-90-59��-052-6 • € 27,95
Vanvugt, Ewald • Weerzien met
Lucine. Een dag- en nachtboek uit de
Stille Zuidzee
ISBN 978-90-59��-255-� • € �6,95
Vanvugt, Ewald • De Bewondering
ISBN 978-90-59��-67�-9 • € �7,95
Vastrick, Jan Chr. • Een schijn van
vooruitgang. Moraal en praktijk
achter de vrije markt
ISBN 978-90-59��-654-2 • € �6,95
Veen, Ine • Moord ‘namens de
Kroon’? Het ultieme leven van Pim
Fortuyn
ISBN 978-90-59��-554-5 • € 24,95
Veen, Ine • Alarm, u wordt vergiftigd 
ISBN 978-90-59��-739-6 • € 24,95 
Veen, Ine • Kasteel Slottania
ISBN 978-90-59��-607-8 • € 24,95
Veen, Ine • Een vreemde op het kasteel
ISBN 978-90-59��-784-6 • € �9,95
Veen, Koert ter • Athos, 
monnikeneiland
ISBN 978-90-59��-024-3 • € �2,95
Veen, Koert ter • Van lammeren
naar leeuwen. Over de opkomst van
het christendom
ISBN 978-90-59��-�78-3 • € 24,95
Veen, Koert ter • Protestants
fundamentalisme in het Groningse
Faan
ISBN 978-90-59��-082-3 • € 22,95
Veen, Koert ter • De tempeliers
ISBN 978-90-75323-894 • € 24,95
Veen, Koert ter • De Heilige Graal
ISBN 978-90-59��-46�-6 • € �6,95
Veld, Hans in ‘t • 
Chronisch depressief?
ISBN 978-90-59��-390-9 • € �6,95

Veld, J./ Vliet, L. van der • 
Versteend verdriet. Symbolen en 
gedichten op grafstenen
ISBN 978-90-59��-084-7 • € �7,-
Veldman, Hans • De perschef als
biograaf
ISBN 978-90-75323-962 • € 22,95
Veldman, Hans • De strijd om het
Witte Huis.
ISBN 978-90-59��-537-8 • € �7,95
Veldman, Hans • De Amerikaanse
keizer, John McCain
ISBN 978-90-59��-7�3-6 • € �2,95
Veldman, Hans / Parlevliet, Theo •
Spierballentaal en cowboylaarzen.
Reagan, Bush 1 en Bush II in 
de context van het Amerikaanse 
conservatisme
ISBN 978-90-59��-446-3 • € �7,50
Veldman, Hans • Kennedy
ISBN 978-90-59��-862-� • € �6,95
Velthoven, Paul van • Raymond
Aron. Het verantwoorde engagement
ISBN 978-90-59��-492-0 • € 24,95
Verbruggen, René • Verminnen
ISBN 978-90-59��-76�-7 • € �6,95
Verhaar, Herman • Franz Kafka of
schrijven uit onmacht
ISBN 978-90-59��-��7-2 • € 26,-
Verhey, Anton • Van Babylon 
tot Bagdad. De infanterist door de 
Eeuwen heen •
ISBN 978-90-59��-742-6 • € 24,95
Verhey, Anton • Taferelen uit de 
geschiedenis
ISBN 978-90-59��-865-2 • €27,95 
Verhoef, C.E.H.J. • De slag om de
Ginkelse heide
ISBN 978-90-59��-060-� • € �4,95
Verhoef, C.E.H.J. • Nieuwpoort �600 
ISBN 978-90-75323-863 • € �9,95
Verhoeven, H.C.M. • Darwins 
derde dag
ISBN 978-90-59��-757-0 • € �4,95
Verkijk, Dick • Die slappe 
Nederlanders. Of viel het toch wel
mee in 1940 -1945?
ISBN 978-90-59��-030-4 • € �2,45
Verkijk, Dick • Van pantservuist
tot pantservest
ISBN 90-75323-20-4 • € 24,95
Verkijk, Dick • De Sinterklaas
razzia van �944
ISBN 978-90-59��-279-7 • € 22,95
Verkijk, Dick • Harry Mulisch. Fel
anti-nazi. Maar sinds wanneer?
ISBN 978-90-59��-263-6 • € 9,95
Verkijk, Dick • Bertje was zo’n lief
jongetje. De tragische ondergang van
de familie Sanders
ISBN 978-90-59��-5705 • € �7,95
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Vermaat, Emerson • ‘Het is allemaal 
de schuld van Joden en
Amerikanen’
ISBN 90-59��-406-X • € �4,95
Vermaat, Emerson • Misdaad,
migratie en cultuur
ISBN 978-90-59��-�50-9 • € 24,95
Vermaat, Emerson • De dodelijke
planning van Al Qaida
ISBN 978-90-59��-23�-5 • € 22,95
Vermaat, Emerson • De Hofstad-
groep. Portret van een radicaal 
islamitisch netwerk
ISBN 978-90-59��-292-6 • € �3,95
Vermaat, Emerson • Nederlandse
Jihad 
ISBN 978-90-59��-�04-2 • € 22,95
Vermaat, Emerson • De 
Evangelische Omroep. 
Ontstaans-geschiedenis
ISBN 978-90-59��-547-7 • € �9,95
Vermaaat, Emerson • Het 
Ribbentrop-Molotov pact
ISBN 978-90-59��-838-6 • € �9,95 
Vermaat, Emerson • Nazi’s, 
communisten en islamisten. 
Opmerkelijke allianties tussen 
extremisten
ISBN 978-90-59��-72�-� • € �9,95
Vermeeren, Marc • De jeugd van
Adolf Hitler �889-�907. En zijn
familie en voorouders
ISBN 978-90-59��-606-� • € 25,95
Vermeeren, Marc • Adolf Hitler. 
Zwerver, Soldaat, Politicus (1908 -1923) 
ISBN 978-90-59��-8�4-0 • € 24,95
Verrier, Nancy • Afgestaan
ISBN 978-90-59��-544-6 • € �8,95
Verstraete, Pieter Jan • ‘Trouw en
Dietsch’. Vlaamse leiders en hun
collaboratie
ISBN 978-90-59��-�33-2 • € �9,95
Vertraete, Pieter Jan • Joris van Severen
ISBN 978-90-59��-893-5 • € �6,95
Verwer, Renzo • Bobby Fischer
voor beginners
ISBN 978-90-59��-706-8 • € ��,95
Verweij, Herman • Het pad van
verdwalen. Verslag van een voetreis
naar Rome
ISBN 978-90-59��-542-2 • € �5,95
Verweij, Herman • Een reis is nooit 
gelopen
ISBN 978-90-59��-880-5 • € �7,95
Verweij, Marcel • De remedie van 
Epicurus
978-90-59��-908-6 • € �7,95
Vestdijk, Mieke • Mieke kiest Simon
ISBN 90-680�-608-3 • € �6,95
Viëtor, Nelleke • De schim van Daniël
ISBN 978-90-59��-2�3-� • € �7,95

Viëtor, Nelleke • Een nieuw huis
ISBN 978-90-59��-682-5 • € �4,95
Viëtor, Nelleke • Kwaad • € �7,95
ISBN 978-90-59��-900-0 
Vries, Rindert de • Jacqueline
Asfalt in de hemel
ISBN 978-90-59��-657-3 • € �6,95
Vries, Camiel de / Heus, Hanna de 
• Het anti-kind boek
ISBN 978-90-59��-555-2 • € �4,95
Vugs, Reinold • Influenza
ISBN 978-90-75323-726 • € �6,95
Vugs, Reinold • In veel huizen
wordt gerouwd. De Spaanse griep in
Nederland
ISBN 978-90-59��-08�-6 • € �5,50
Vugs, Reinold • Operatie ‘Sneeuwvlok’
ISBN 978-90-59��-270-4 • € �4,95
Vugt, Arno van • Monogamie is 
voor mietjes 
ISBN 978-90-59��-755-6 • € �2,95
Waard, F. de • Over tweelingen
gesproken
ISBN 978-90-75323-849 • € �9,95
Walburgh Schmidt, Haks • Het
dertiende peloton
ISBN 978-90-59��-340-4 • € 24,95
Wapperom, Hugo • De spinvlieg
ISBN 978-90-59��-676-4 • € �7,95
Wehr, Gerhard • Kabbala
ISBN 978-90-59��-24�-4 • € �4,95
Weissensteiner, Friedrich •
Beroemde zelfmoorden
ISBN 978-90-59��-306-3 • € 27,95
Wellinghoff, Karel • De goede 
mensen en de honden van God
ISBN 978-90-59��-884-3 • € �9,95
Weltevreden, Henk • Levensvlagen.
Radio columns
ISBN 978-90-75323-�39 • € 6,95
Wessels, Marije en Merel • Met
begerig oog
ISBN 978-90-59��-355-8 • € �2,95
Westgeest, Paul • Het Groot 
Teringboek
ISBN 978-90-59��-520-0 • € �4,95
Wielaert, Jeroen • Pijn en glorie
van de polder. Hollandse wieler-
legenden
ISBN 978-90-59��-043-4 • € �6,95
Wielaert, Jeroen • Bar-Tabac-Le Sport 
ISBN 978-90-59��-�42-4 • € �6,95
Wieringa, Feije • Vrije Val 
ISBN 978-90-59��-837-9 • € �6,95
Wijvekate, Maren L. • Positieve
wendingen in je leven
ISBN 90-59�� -330-5 • € �9,95
Willems, Raf • Van Bensemann tot
Beckenbauer. De verborgen
geschiedenis van het Duitse voetbal.
ISBN 978-90-59��-393-0 • € �7,95

Winkelman, Carol • Zwanger na 
je 30-ste 
ISBN 978-90-59��-25�-3 • € �9,95
Witte, Arjan • Oswald Spengler
ISBN 978-90-59��-667-2 • € �7,95
Wolters-Van Trigt, Inge / Visser,
Tom • Duizend dagen Indië
ISBN 978-90-59��-5�3-2 • € 24,95
Zaal, Wim • De Buitenbeentjes
ISBN 978-90-75323-047 • € �6,95
Zaal, Wim • De vuist van de paus
ISBN 978-90-75323-078 • € �6,95
Zaal, Wim • Gods Onkruid
Nederlandse sekten en messiassen
ISBN 978-90-59��-�98-� • € �4,95
Zaal, Wim • Een tik van Italië
ISBN 978-90-75323-429 • € �4,95
Zaal, Wim • Zestig jaar in de beschaving
ISBN 978-90-59��-085-4 • € �6,95
Zaal, Wim • Rome een religieuze gids
ISBN 978-90-59��-358-9 • € �8,95
Zaal, Wim • Moord in het Vaticaan.
De mooiste verhalen over Rome.
ISBN 978-90-59��-282-7 • € �6,95
Zaal, Wim • God en Zoon
ISBN 978-90-59��-425-8 • € �6,95
Zaal, Wim • Kaspar Hauser
ISBN 978-90-59��-634-4 • € �4,95
Zaal, Wim • Valsheid in geschriften. 
Literaire vervalsingen en mystificaties 
ISBN 978-90-59��-763-� • € �9,95
Zandvliet, Diny • De dame met de 
paarse hoed
ISBN 978-90-59��-9�5-4 • € �6,95
Zdral, Wolfgang • De Hitlers.
De onbekende familie van de Führer
ISBN 978-90-59��-432-6 • € �9,95
Zee, Nanda van der • De herfst van
een voyeur
ISBN 978-90-59��-0�4-4 • € 9,95
Zee, Nanda van der • De
kamergenoot van Anne Frank
ISBN 978-90-59��-025-0 • € �2,45
Zee, Nanda van der • Jacques
Presser. Het gelijk van de twijfel
ISBN 978-90-59��-055-7 • € 24,95
Zee, Nanda van der • De Trein
ISBN 978-90-59��-347-3 • € �2,95
Zee, Nanda van der • Weg met de
huisarts?
ISBN 978-90-59��-047-2 • € �2,45
Zee, Nanda van der • Westerbork
ISBN 978-90-59��-225-4 • € �4,95
Zee, Nanda van der • Het begrijpen
ISBN 978-90-59��-494-4 • € ��,95
Zee, Nanda van der • Om erger te
voorkomen. De voorbereiding en 
uitvoering van de vernietiging van 
het Nederlandse jodendom tijdens de 
Tweede Wereldoorlog
ISBN 978-90-59��-564-4 • € 22,95



Zee, Nanda van der, Prof. Dr. Bob 
Smalhout •
Gesprekken in de middag
ISBN 978-90-59��-730-3 • € �6,95
Zuidhoek, Arne • 
Piraten Encyclopedie
ISBN 978-90-59��-273-5 • € �9,95
Zuidhoek, Arne • Slauerhoff  , ‘Te
varen naar het eiland van geluk’
ISBN 978-90-59��-464-7 • € �7,95
Zena, Alexander • De mens, het 
complot van een duo-energie
ISBN 978-90-59��-849-2 • € 24,95
Zwart, P.J. • Het kwaad straft zichzelf 
ISBN 978-90-59��-803-4 • € �5,95

Diversen

• 2� schrijvers • 2 historische
batverhalen
ISBN 978-90-59��-380-2 • € �4,95
• De Zwarte Hand no.I , door:
Nolen, Ankie / Pierik, Perry / Ros,
Martin / Kip, Gerbrand (red.)
ISBN 978-90-59��-448-7 • € �2,50
• De Zwarte Hand no.II, door:
Pierik, Perry / Ros, Martin / Kip,
Gerbrand (red.)
ISBN 90-59��-322-5 • 978-90-
59��-322-0 • € �2,50

English editions
Andriessen, J.H.J. • Th ose last �00
victorious Days of �9�8
Germany not beaten in the fi eld?
ISBN 978-90-59��-�56-� • € �4,95
Bakker, Geeri • Th e Adoption handbook
ISBN 978-90-59��-3�5-2 • € �9,95
Brongers, E.H. Lieutenant-colonel •
Th e Battle for Th e Hague 940.
ISBN 978-90-59��-307-7 • € 24,95
Carotta, Francesco • Jesus was Caesar
ISBN 978-90-59��-396-� • € 32,-
Doorn, P.A. van • How to save our 
World. Th e ultimate spiritual society 
ISBN 978-90-59��- 870-6 • € �8,95
Kursietis, Andries J. • Th e Wehrmacht 
at War �939- �945. Th e Units and 
Commanders of the German Ground 
Forces during World War II
ISBN 978-90-75323-382 • € 27,95
Luijten, Dr. Jan • Canada and
Noord-Brabant. An Eternal Bond
ISBN 978-90-59��-07�-7 • € �4,95
Marácz, Dr. L.K. • Hungarian
Revival. Political Refl ection on
Central Europe
ISBN 978-90-75323-��5 • € 22,95
Pierik, Perry • Hungary �944-�945. 
Th e Forgotten Tragedy
ISBN 978-90-75323-�08 • € 22,95

Pierik, Perry • From Leningrad to
Berlin.
ISBN 978-90-59��-004-5 • € 27,95
Pierik, Perry • Tannenberg. Erich
Ludendorff  and the Defence of the
Eastern German Border in 1914
ISBN 978-90-59��-�06-6 • € �2,50
Poortman, IJ Editor • Th e increasing 
Role of Nutricion and Genomics in 
the Prevention and Management of 
Disease
ISBN 978-90-59��-407-4 • € �7,50
Rozendaal, Simon • It’s My Life.
A new revolution: Patient Power
ISBN 978-90-59��-538-5 • € �6,-
Somerwil-Ayrton, Katie • Th e train
that disappeared into history. Th e
Berlin-to-Bagdad Railway and how
it led to the Great War
ISBN 978-90-59��-573-6 • € 24,95
Stam, Arthur • Th e Diplomacy of
the New Order. Th e Foreign Policy of
Japan, Germany and Italy: 1931-945
ISBN 978-90-59��-436-4 • € �2,50
Veen, Koert ter • Th e Templars
ISBN 978-90-59��-374-9 • € �9,95
Vaessen, Henk • Silent Final
ISBN 978-90-59��-839-3 • € �9,95
Verhoef, C.E.H.J. • Th e Battle for
Ginkel Heath near Ede, �7 and �8
September �944
ISBN 978-90-59��-386-2 • € �4,95
Walburgh, Schmid, Haks • No 
return fl ight
ISBN 978-90-59��-88�-2 • € 24,95
Zee, Nanda van der • Th e
Roommate of Anne Frank.
ISBN 978-90-59��-096-0 • € �3,50

www.uitgeverijaspekt.nl
info@uitgeverijaspekt.nl
> zie ook: English editions
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