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Ellen ten BruggencateROMan

Op de crematie van Lies Verbeek ont-
moet haar jongste dochter Puck een 
oude verzetskompaan van haar moe-
der. De vrouw onthult een aantal op-
zienbarende zaken over Lies, die tijdens 
de Bezetting koerierster was voor Vrij 
nederland en Trouw. Puck is ontdaan. 
Was dit haar kille zwijgende moeder, 
de hardwerkende kinderarts bij wie ze 
haar leven lang tevergeefs om aandacht 
smeekte? Wat wist ze eigenlijk van 
deze vrouw? Puck gaat op zoek naar 
antwoorden. Op zoek naar de vrouw 
die haar moeder was, op zoek naar de 
geheimen van haar eigen jeugd.

Ellen ten Bruggencate (�955, Rotterdam) groeide op 
achter de roze buitenmuren van haar ouderlijk huis in 
het welgestelde, lommerrijke Kralingen waar van “de 
verwoeste stad” weinig te merken viel - behalve de kilte 
die je verwacht van een plek zonder hart.

In haar debuut – een autobiografische roman - vertelt zij 
over haar jeugd en leven, bepaald door de oorlog van - en 
met haar moeder.

Ellen schrijft dagelijks op haar blog ‘VERT-EL-SELS’.

Weg van mijn moeder
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Het geheim van Paolo speelt zich af in het Venetië van de 
late Renaissance. Paolo Veronese werkte vanaf �55� in 
deze stad en groeide uit tot een van de grootste kunst-
schilders uit de geschiedenis. 
De auteur beschrijft het leven van deze bijzondere 
kunstschilder, die, behalve mythologische en christelijke 
thema’s, in zijn schilderijen en fresco’s vele historische 
gebeurtenissen vastlegde. De meest bepalende gebeurte-
nis tijdens zijn leven was de zeeslag van Lepanto, een 
oorlog uitgelokt door de islamitische sultan van Turkije 
tegen de christelijke alliantie van de republiek Venetië, 

de Spaanse koning Filips II en de Paus. 
Een andere ingrijpende gebeurtenis was 
de pestepidemie van Venetië in de zes-
tiende eeuw, waarbij een onnoemelijk 
aantal slachtoffers viel. 
Veroneses roem werd zo groot dat kunst-
agenten van de Europese vorsten hun 
weg naar zijn atelier vonden. Hij werd 
door de Spaanse koning Filips II zelfs 
uitgenodigd om in zijn nieuwe paleis, 
het Escorial, te komen schilderen. Een 
uitnodiging die Paolo afsloeg. Een uit-
nodiging die hij niet kon afslaan was een 
dagvaarding van de Inquisitie. Op een 
voor hem kenmerkende manier wist hij 
dit te overleven.
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nur 300
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Ivo Knottnerus ROMan

Het geheim van Paolo
Het leven van de Renaissance kunstschilder Paolo Veronese
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Ivo KnottnerusROMan

Het geheim van Paolo
Het leven van de Renaissance kunstschilder Paolo Veronese 
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Bert Bakkenes

Bert Bakkenes neemt de lezer mee naar een drukkerij 
in de Weesperstraat, alwaar de hoofdpersoon, Harry 
Verbeek, zijn pauzes slijt op de markt rond de oude 
Jodenbuurt. Hier raakt hij verliefd op het joodse 
meisje Rachel Engelsman die een stoffenkraam runt. 
Het is liefde op het eerste gezicht,  maar ook het 
begin van een hartverscheurende geschiedenis, want 
de oorlog dient zich aan. Dit boek is geschreven voor 
allen die niet terugkwamen en meer nog voor hen die 
achterbleven in een koude wereld.

ROMan
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Morgen kan het te laat zijn
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Ben BorgartROMan
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Iguana
 

Een Surinaams spreekwoord zegt: na 
Gado en ini Sranan ala sani de mogelik: 
bij God en in Suriname is alles mogelijk. 
Dit ervaart een Hollandse zeeman wan-
neer hij een Waalse dame, Lucile, aflevert 
bij een ver indianendorp, waar ze het sja-
manisme wil bestuderen. al gauw wordt 
ze vermist. De vraag is nu hoe het Lu-
cile tussen goudzoekers, guerrilleros en 
smokkelaars rond de Braziliaanse grens is 
vergaan en of ze nog in leven is. 
In de zoektocht die volgt krijgt onze 
scheepsmachinist uit Urk, als Orpheus 
in een tropisch schimmenrijk, te maken 
met het plaatselijke pantheon; schadu-
wen van wajang, hindoegoden en geesten 
van slaven uit afrika. Onder invloed van 
inheemse religieuze praktijken als winti 
verliest hij meer en meer de grip op de 
werkelijkheid. Via een sjamaan probeert 
hij contact te krijgen met de onderzoek-
ster. allengs krijgt de levensdroom een 
waas van sterfelijkheid.

IGUANA leest als een liefdesavontuur in de broeierige 
sfeer van Zuid-amerika. 

Ben Borgart publiceerde o.a De vuilnisroos, Het geluk ligt 
om de hoek en Fontana (alle titels zijn uitgegeven door 
De Bezige Bij). In 2008 verscheen van hem bij uitgeverij 
aspekt de roman Op de keien (gepubliceerd onder het 
pseudoniem Dos Santosh)
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Jaap Meinsma

Cirkels gaat over de onvrijheid van het leven. De hoofd-
persoon Frank Mulder wordt door zijn omgeving ge-
dwongen in het huwelijk te treden met agnes Groothart 
als zij zwanger blijkt te zijn. Maar hij kan zijn echte grote 
liefde niet loslaten. Hij leeft in een voordurende angst 
om haar kwijt te raken. Deze angst gaat meer en meer 
zijn leven domineren. Echte keuzes worden vermeden en 
elke relatie lijkt gedoemd te mislukken.
Jaap Meinsma is auteur van korte verhalen, romans, to-
neelstukken en poëzie.

ROMan

Cirkels
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De laatste bel
 

De schrijver neemt de lezer mee in een 
aantal bizarre verhalen waarin hij te-
rechtkomt tijdens zijn onderwijsleven. 
Deze verhalen smeedt Jaap van den Berg 
aaneen tot een vloeïend geheel. Het zijn 
als het ware de herinneringen van een 
bevlogen leraar die op het einde van 
zijn carrière terechtkomt in een systeem 
waarin hij zich niet meer thuisvoelt, in 

conflicten verzeild raakt, hetgeen leidt tot een vervelende 
afloop van zijn loopbaan, waarbij middelen als machts-
misbruik, intimidatie en spreekverbod niet geschuwd 
worden. Een meeslepende roman over een thema dat 
volop in de belangstelling staat.

Jaap van den Berg publiceerde eerder voor aspekt over 
zijn liefde voor Italië in La vita italiana.
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Guus Dijkhuizen

De naam van Guus Dijkhuizen is onlosmakelijk verbon-
den aan het baanbrekende ‘cult’-blad Gandalf. Maar in 
Dag van zure appels toont Dijkhuizen ons een andere 
kant van zijn veelzijdig talent. Een verhalenbundel, 
waarin iedere tekst de lezer zal boeien en tot denken zal 
aanzetten.  We zouden ook niets anders verwachten van 
deze sympathieke ex-provo.

ROMan
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Dag van zure appels
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Clemens GüppertzPOëZIE

Ongevat verlangen is als het leven zelf. Een opmerkelijke 
dichtbundel over de vele facetten van de menselijke na-
tuur: lust, liefde, dood en ontkenning, frustratie en reali-
teit. Clemens Güppertz schrijft in een van zijn gedichten 
over de ordedienst van het geweten. 
Dit werk laat zich lezen als verstilde momenten waarin 
we onze gedachten laten gaan over alles wat ons beweegt 
en we  beseffen hoe onvoorzien alles was.

Ongevat verlangen
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Hugo Claus 
De Reus van Vlaanderen

Hans Dütting

na de documentaire Profiel Harry Mulisch en Jan Wolkers 
de Rubens van de literatuur, verschijnt bij aspekt Hugo 
Claus  - De Reus van Vlaanderen.

Op woensdag �9 maart 2008 overleed Hugo Claus in het 
antwerpse ziekenhuis Middelheim. Hij leed aan de ziekte 
van alzheimer. Claus heeft zelf het moment van zijn dood 
bepaald en om euthanasie gevraagd.
Hugo Claus was en is ongetwijfeld de meest veelzijdige 
kunstenaar van het nederlandse taalgebied, iemand van 
Europees niveau: decorontwerper, dichter, dramaturg, 
essayist, film- en toneelregisseur, kunstschilder, librettist, 
romancier, scenarist, tekenaar, hij ontwierp zelfs een 

aantal omslagen van zijn eigen boeken. 
al deze facetten van Hugo Claus komen 
in deze documentaire van Hans Dütting 
aan bod. Volgens Dütting laat Claus zich 
alleen meten en vergelijken met een van 
de meest veelzijdige Franse kunstenaars 
van de twintigste eeuw, Jean Cocteau. 
Tussen �950 en 2002 ontving Claus 
vijfenveertig literaire prijzen, publiceerde 
drieënzeventig dichtbundels, die onderling 
nogal verschillen in vorm en stijl en bijna 
allemaal heel indrukwekkend zijn. Hij 
schreef, vertaalde en bewerkte vijfenzestig 
toneelstukken, waaronder een aantal 
meesterwerken, zestien verhalenbundels, 
zestien romans, zes oorspronkelijke 
scenario’s, voor Fons Rademakers 
persoonlijk vijf  scenario’s, en bovendien 
vier libretto’s.
In deze documentaire passeren ook ver-
schillende kunstbroeders en vrienden 
de revue, zoals Harry Mulisch, Fons 
Rademakers, Simon Vinkenoog, Karel 
appel, Ton Lutz, Jan Decleir, Cees 
nooteboom en Louis Paul Boon. En 
natuurlijk vrouwen als Elly Claus, Syl-
via Kristel, Marja Habraken, Kitty 

LITERaIRE nOn-FICTIE
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Courbois en Veerle Claus de Wit. Dütting 
heeft uit heel veel documentatiemateriaal een 
fraai overzicht gedistilleerd over het leven en de 
werken van Hugo Claus.

Hans Dütting (�947) is auteur, vertaler. Hij pu-
bliceerde bij aspekt Jack London – De Witte Stilte, 
Profiel Harry Mulisch – Een documentaire, Jan Wol-
kers - De Rubens van de literatuur en Wijn, vrou-
wen en plezier – Een openhartig dagboek. Hij is ook 
de auteur van de novelle Zen en de kunst van het 
zwaard (uitverkocht) en de monografie Jan Cremer 
Documentaire (wordt in 2009 herdrukt).
 
Over Profiel Harry Mulisch oordeelde de pers:

‘Hans Dütting effent met zijn Profiel Harry 
Mulisch het pad voor de biograaf van straks.’ 
Menno Schenke in Het Algemeen Dagblad

“Dat dit boek nog geen jaar na het overlijden 
van de auteur kan verschijnen, mag niet min-
der dan een wonder heten: in elk geval kun-
nen toekomstige biografen er niet omheen, ge-
zien de rijstebrijberg van feiten die Dütting 
(1947) boven water heeft weten te halen.”  
Simon Vinkenoog

 “Dütting is niet over één nacht ijs gegaan. Met 
behulp van de vele publicaties van en over Claus, 
interviews en documentatiemateriaal heeft hij een 
interessant biografisch boek samengeteld.”
Hans Renders in Vrij Nederland

Hans Dütting
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Václav Klaus nOn-FICTIE

Blauwe planeet (niet groen)
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Vertaald door:

Katka Winter- Vajnorska
Johann Grünbauer

Václav Klaus, de president van Tsjechië, was onder het 
communisme een dissident van wereldformaat. nim-
mer was hij bereid zich te schikken naar de dwang van 
een systeem.

Dit nonconformisme is hem altijd eigen gebleven 
en heeft hem er toe gebracht dit opvallende boek te 
schrijven.

Klaus neemt stelling tegen de te ge-
makzuchtige milieulobby, en plaatst 
kanttekeningen bij hun conclusies over 
de toekomst. Dit maakt dit boek tot 
een uiterst belangrijk werk voor ieder-
een die een serieuze discussie voorstaat 
over een van de grote problemen van 
onze tijd: de milieuproblematiek.

‘... een intrigerend boek geschreven door 
een dwarsligger met een scherp gevoel 
voor het grote gevaar van ideologieën’.

Dr. Sybe Schaap, Dijkgraaf Water-
schap Groot Salland

De visie van een klimaat dissident
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Václav KlausnOn-FICTIE

‘Het is niet eenvoudig om tussen werkelijkheid en ver-
moedens te onderscheiden. Dit boek geeft aanleiding tot 
serieus nadenken over de huidige hysterie over de opwar-
ming van de aarde’.

Gerorge Kukla, Columbia University, New York
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anton Verhey

Taferelen uit de geschiedenis

nOn-FICTIE

anton Verhey is nederlands beroemdste levende schil-
der op het gebied van de vaderlandse geschiedenis. Reeds 
op jonge leeftijd was hij geïnspireerd door het werk van 
J. H. Isings , de bekende tekenaar van schoolplaten.

Vorig jaar bracht aspekt zijn boek Van Babylon  tot 
Bagdad, over de infanterist door de eeuwen heen. nu 
laat Verhey in een breed pallet zijn kunnen zien, van de 
Romeinen tot Radboud, van napoleon tot de Slag bij 
arnhem.

Over van Babylon tot Bagdad:

‘Fraaie illustraties’ (Defensiekrant)

‘Hoewel zijn stijl nooit ‘en vogue’ is geweest, kan succes Ver-
hey niet ontzegd worden’ (Katholiek nieuwsblad)

‘De uitgave oogt fraai’ (Mariniers Mu-
seum)

‘Verheys werk  is (….) gedetailleerd en hy-
perrealistisch’ (Wybe Fraanje) 
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anton VerheynOn-FICTIE
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Wim Huijser

Om de paar jaar keert de auteur terug naar new York 
City. Hij is niet de enige. Eenmaal besmet met het verlan-
gen naar Manhattan is er voor velen geen houden meer 
aan. Ze keren telkens terug naar de locaties die indruk 
maakten: The Village, Strawberry Fields, Grand Central 
Station en Rockefeller Center. Dit boek beschrijft de er-
varingen van new York-gangers, maar is ook een bespie-
geling over datgene waar de stad voor staat.

Het gaat over het heimwee naar the Big Apple en hoe die 
gevoed wordt door literatuur, films en televisie. De stad 
manifesteert zich immers in talloze romans en beelden 

die wij via de media tot ons krijgen. De 
new York-gangers  ‘kenden’ de stad, de 
beelden, de geluiden, de hectiek en de 
gekte zodoende eigenlijk al vanaf hun 
jeugd, alleen de geur van pretzels en ge-
pofte kastanjes ontbrak. 

Verbeelding en werkelijkheid zijn on-
losmakelijk verbonden in de ervaring 
van deze unieke stad, met al de schoon-
heid, het verval, het kleine, het kolos-
sale, de rust, de massaliteit, het ontwa-
penende en het ergerniswekkende dat 
je erin tegenkomt.

Een bijzonder poëtisch boek.

LITERaIRE nOn-FICTIE
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New York State of Mind 
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Ron Moerenhout

Gevlogen Paradijsvogels
Te vroeg overleden bekende Nederlanders
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nOn-FICTIE

In Gevlogen Paradijsvogels: te vroeg overleden bekende 
Nederlanders zet Ron Moerenhout twaalf kleurrijke, re-
latief jong overleden, bekende nederlanders op een rij. 
allen stierven voor hun 55e levensjaar: Herman Brood, 
Klaas Bruinsma, Boudewijn Büch, Pim Fortuyn, Theo 
van Gogh, Bart de Graaff, Theo Koomen, Ischa Meijer, 
Sylvia Millecam, Willem Ruis, Jannes van der Wal en 
Mathilde Willink.
na hun dood bleven ze in het nieuws en hun faam 
neemt soms zelfs mythische proporties aan. Hun intense 
levens worden beschreven vanaf hun geboorte tot hun 

onverwachte overlijden en ook wordt 
aandacht besteed aan de wijze waarop ze 
voort blijven leven na hun dood. naast 
verrassende wetenswaardigheden komen 
ook minder bekende kanten naar voren. 
Duidelijk wordt dat er een rode draad 
loopt door al deze levens. Paradijsvogels 
staan graag in de schijnwerpers maar zijn 
anders dan anderen en daarom vaak ook 
eenzaam. Dit is een boeiend portret van 
de paradijsvogels die in ons collectieve 
geheugen gegrift staan.
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In  Met voeten als strijkijzers beschrijft 
anco Mali , van wiens hand al meerdere 
boeken bij uitgeverij aspekt verschenen, 
de indrukwekkende balletcarrière van 
alexandra van Rijn.

Het is de ‘insidestory’  van een glamou-
reuze wereld, met grote namen maar ook 

vreselijk hard werken. Met voeten als strijkijzers is het 
verhaal van de overgave aan de wonderschone gestalte 
van de dans.

Eerder verschenen van anca Mali Margot Frank en de 
anderen, Uru of de weg naar onafhankelijkheid en Gere-
formeerde jongens.

Voeten als strijkijzers

ISBn-�3: 978-90-59��-84�-6
nur 680
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag aspekt Graphics
Omvang 248 pagina’s
Paperback € �9,95
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J.G. Kikkert

Van �948 tot �980 was Juliana, geboren en �909, ko-
ningin der nederlanden. Hoewel zij in die periode me-
nigmaal zwaar onder vuur kwam te liggen, bleef zij ver-
zekerd van de toewijding van haar onderdanen. 
Juliana doorstond alle stormen door een zeldzame com-
binatie van eigenschappen: ze was moedig, tactloos, 
trots, trouw en halsstarrig.
Haar eenzame jeugd in de kille paleizen van koningin 
Wilhelmina hadden deze eigenschappen gecultiveerd.

Tijdens Juliana’s bewind wankelde de Oranjemonar-
chie enige keren. Maar haar positie was veilig zo lang 

zij de deugden vertegenwoordigde, die 
de nederlanders het hoogste schatten: 
edelmoedigheid, mededogen, vlijt, va-
derlandsliefde en huwelijkstrouw. 
Toch waren haar laatste jaren ontluiste-
rend.

Van J.G. Kikkert verscheen bij uitgeverij 
aspekt een hele reeks titels, waaronder 
een aantal Oranjebiografieën, niet al-
leen uit de moderne tijd, maar ook van 
Willem van Oranje, Maurits en Frederik 
Hendrik.
Van Kikkerts Geheimen van de Oranjes 
verschenen in 2006 - 2008 vijf delen. 
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nur 680
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De eeuw van Juliana 

nOn-FICTIE
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J.G. Kikkert

Geheimen van de
OranjesOranjes

J.G. Kikkert

ASPEKT

Minder bekende episoden uit de geschiedenis
van het Huis Oranje-Nassau V
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Geheimen van de
OranjesOranjes

J.G. Kikkert

ASPEKT

J.G
. K

ikkert Minder bekende episoden uit de geschiedenis
van het Huis Oranje-Nassau

IV

IV

Uitgeverij Aspekt

Van de hand van J.G. Kikkert verschenen vele historische boeken. 
Behalve de delen I en II van deze serie, verscheen bij Aspekt eerder:

De zeven levens van ‘� e Cat’ 
Een halve eeuw contraspionage in oorlogs- en vredestijd
ISBN 90-5911 -167-2
Oranjebitter Oranjeboven
ISBN 90-5911 -002-1
Willem II. De misstappen van een koning
ISBN 90-5911 -091-9
De prins in Londen. Bernhard 1940-1945
ISBN 90-5911 -219-9
Prins Bernhard. Een leven als een prins
ISBN 90-5911 -468-X
Honderd vaderlandse helden
ISBN 90-5911 -200-8
Crisis op Soestdijk. Nederland als bananenmonarchie
ISBN 90-5911 -372-1

In de serie Aspekt-biografi eën:
Willem van Oranje
ISBN ---
Lodewijk Napoleon
ISBN ---

Dit is alweer de derde bundel Oranjegeheimen, die opnieuw de controverses 
zullen doen oplaaien. Maar geschiedschrijving en Oranje-geschiedschrijving 
verdragen elkaar niet altijd. Ook in deel III wordt weer het een en ander recht-
gezet, van de befaamde Slag bij Nieuwpoort tot de laatste dagen van Prins 
Bernhard. 
Waar nodig volgde de auteur ook nu weer de richtlijn van de grote negen-
tiende-eeuwse Nederlandse historicus Robert Fruin: ‘De geschiedschrijving mag 
niet verhelen wat misdaan is’.

G
eheim

en van de O
ranjes

Kikkert GeheimOranje Omslag 3.in1   1 15-11-2007   16:01:39

EERDER VERSCHEnEn WERK
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Bert van nieuwenhuizen

‘Vaarwel, vaarwel tot wederziens’
Guido Gezelle

Mooie woorden
bij het

laatste afscheid

Bert van Nieuwenhuizen

ASPEKT

NieuwenhuizenBv_VaarwelVaarwel_O1   1 15-11-2007   15:05:37

Leve het ouder worden! 
ISBn 978-90-59��-3�0-7 • € �4,95
Vaarwel, vaarwel tot wederziens 
ISBn 978-90-59��-660-3 • € �4,95
Het land van Drees
ISBn 978-90-59��-352-7 • € �4,95
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Juliana
Een onderschatte vorstin 

Bert van nieuwenhuizen
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De recente verschijning van de biografie 
van Joop den Uyl van annet Bleich heeft 
alom attentie gekregen vanwege de aan-
dacht voor de bijzondere verhouding tussen 
Den Uyl en koningin Juliana. Daar schreef 
aspekt-auteur Bert van nieuwenhuizen 
echter al over in zijn in 2004 verschenen 
en nog steeds veel gevraagde boek Juliana, 
maatschappelijk werkster met een kroon.

‘Een zwaarwegende factor voor Den 
Uyl om Bernhard niet strafrechtelijk te 
vervolgen is ongetwijfeld zijn zeer goede 
verhouding met Juliana geweest. In 
hedendaags jargon zou men zeggen dat 
“het klikte” tussen het staatshoofd Juliana 
en haar minister-president Den Uyl. Veilig 
aangenomen mag worden dat er Den Uyl 
als minister-president veel aan gelegen 
was om Juliana zonder veel kleerscheuren 
door de Lockheed-crisis te loodsen. En 
dat hij daarom nooit overwogen heeft om 
Bernhard strafrechtelijk te laten vervolgen. 
Daar staat tegenover dat hij Juliana als 
staatshoofd wel mee moest krijgen in 
de op zichzelf toch harde maatregelen 
die het kabinet tegen Bernhard nam. 
Dat lukte Den Uyl ook. Juliana zag de 
onontkoombaarheid van de maatregelen 

tegen haar man in. Zij hield zich daarmee bovendien weer 
heel zuiver aan de constitutionele verhoudingen binnen het 
staatsbestel’.

Bert van nieuwenhuizen actualiseerde zijn eerste – inmiddels 
uitverkochte – Julianaboek en komt in tegenstelling tot 
de recente publicaties van professor Cees Fasseur tot de 
conclusie dat Juliana een zwaar onderschatte vorstin is.
“Juliana heeft meer voor de nederlandse monarchie 
betekend dan haar moeder Wilhelmina en haar man 
Bernhard samen”, aldus de opzienbarende stelling van de 
auteur in deze nieuwe Julianabiografie.
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John F. Kennedy
 

Hans Veldman

In deze biografie schetst een van onze bekendste ame-
rikanisten, Hans Veldman, het even turbulente als fas-
cinerende leven van J.F. Kennedy. Juist nu Obama in de 
VS de scepter zwaait, is de belangstelling voor dit eerdere 
icoon toegenomen. Veldman staat dan ook stil bij het 
Kennedygevoel als inspiratiebron, maar er worden ook 
zaken ontzenuwd: verder wordt aandacht beteed aan 
het JFK-sprookje. nixon als slachtoffer van Kennedy, de 
vrouwen en de relatie met nederland. Kortom een her-
nieuwde kijk op enkele facetten uit dit tragische leven.

nOn-FICTIE

Eerder verscheen van Hans Veldman:

De perschef als biograaf
ISBn 978-90-75323-962 • € 22,95

De strijd om het Witte Huis
ISBn 978-90-59��-537-8 • € �7,95

John McCain, De Amerikaanse keizer
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 conser-
vatisme
ISBn 978-90-59��-446-3 • € �7,50
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Charles Darwin
 

Job Slok

Dat 2009 Darwinjaar is, kan niemand 
zijn ontgaan. De herdenking van �50 
jaar Origin of Species heeft alleen al een 
ongekende stroom aan boeken opge-
leverd. Van vuistdikke biografieën tot 
nieuwe vertalingen, en alles wat ertus-
sen zit. Maar wat nog ontbreekt is een 
makkelijk leesbaar en handzaam boekje 
dat de lezer op een zondagmiddag of een 
doordeweekse avond wegwijs maakt in 

leven en werk van Charles Darwin. Een boekje voor de 
geïnteresseerde leek die wel eens wat meer wil weten van 
de grondlegger van de theorie van natuurlijke selectie 
maar er niet meteen een hele studie van wil maken. Het 
is Darwin van wieg tot graf, in zijn omgeving en in zijn 
tijd.
 
Van Job Slok verscheen dit voorjaar bij aspekt ‘Ik vind 
uw brieven bijzonder nuttig; Darwins brieven aan Neder-
landse tijdgenoten’.

nOn-FICTIE
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Ulrike Marie Meinhof (Oldenburg �934 – Stammheim/
Stuttgart �976) was een van de markantste vrouwen uit 
de buitenparlementaire geschiedenis van Duitsland. Zij 
was een radicaal tegenstandster van de atoombewape-
ning, anti-kapitaliste, lid van de verboden communisti-
sche partij (KPD), stond op de bres voor verwaarloosde 
weeskinderen en was een even gevierd als gehaat journa-
liste bij het roemruchte avant-gardeblad Konkret.
Op 36-jarige leeftijd riep Ulrike samen met anderen de 
Rote armee Fraktion (RaF) in het leven. Tot haar wa-
penfeiten behoren de bomaanslagen in �972 op ameri-

kaanse militaire hoofdkwartieren, geves-
tigd in de BRD. Meinhof had ook haar 
zwaktes, zoals haar bewondering voor de 
Chinese dictator Mao.
Sommige tijdgenoten vergeleken Ulrike 
Meinhof met Rosa Luxemburg. Beide 
communistes waren moedig, intelligent 
en hielden van ‘klare Fronten’ en veraf-
schuwden   de oorlog. Beiden werden op 
het eind van hun leven in de cel gestopt 
en stierven een gruwelijke dood.

Otto van de Haar studeerde nieuwe en 
theoretische geschiedenis aan de univer-
siteit van amsterdam. Samen met Rolf 
Binner en Johannes Houwink ten Cate 
vervaardigde hij in �997 de bundel Wiens 
Schuld? De impact van DJ Goldhagen op 
het holocaustdebat. 
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aSPEKT BIOGRaFIEën - EEn OVERZICHT
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Onder redactie van Dr. Perry Pierik 
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aSPEKT BIOGRaFIEën - EEn OVERZICHT
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Onder redactie van Dr. Perry Pierik 
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aSPEKT BIOGRaFIEën - EEn OVERZICHT

Onder redactie van Dr. Perry Pierik 
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In Roemenië had zich een man verhangen in een beel-
denpark vol met moderne sculpturen. Omdat alle be-
zoekers dachten dat hij deel uitmaakte van de tentoon-
gestelde objecten, duurde het enige tijd voordat dit werd 
ontdekt. Een bizar verhaal, maar veroorzaakt door het 
feit dat alles, maar dan ook alles kunst kan zijn. Maar is 
er dan geen intrinsiek criterium meer om onderscheid te 
maken tussen kunst en niet-kunst? 

De drie auteurs Kraaijpoel (bekend van 
het boek De nieuwe salon), wijlen ne-
derlands Dagblad-journalist  Willem 
Meijer en kunstenaar Lennaart allan 
hebben zich over deze controverse gebo-
gen die zich afspeelt tussen Duchamp en 
Kandinsky.

ISBn-�3: 978-90-59��-866-9
nur 640
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag aspekt Graphics
Omvang 220 pagina’s
Paperback € �9,95
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Niet alles is kunst
 

Lennaart allan, Willem L. Meijer, Diedrik Kraaijpoel nOn-FICTIE
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Het nieuwe leren van de keizer

Onderwijsbestuurders filosoferen over hoe 
het nederlandse onderwijs er uit moet 
zien. Ze willen dat hun instituten ‘het 
nieuwe, eigentijdse onderwijs’ uitbeelden 
en dragen daartoe ‘vernieuwende concep-
ten’ aan; hun eeuwigdurende mantra is 
‘het nieuwe leren’. 

Ondertussen gaat het niet zo goed 
met ons onderwijs. We horen dagelijks 
over taal- en rekenachterstanden in het 
basisonderwijs, tienduizenden voortij-
dige schoolverlaters, problemen in het 
Middelbaar Beroepsonderwijs waar een 
‘les’ vervangen wordt door nietszeggende 
‘workshops’, onbevoegden die voor de klas 
staan, een explosief groeiend contigent van 
bestuurders, managers en bureaucraten. 

J. Jeronimoon staat nog voor de klas en be-
schrijft op in dit boek hoe de misstanden in 

het onderwijs draconische trekjes vertonen. Met een vileine 
pen en virtuoos taalgebruik keert hij zich tegen de uitwas-
sen van ‘het nieuwe leren’, waarbij vooral de managers, het 
management en de door hem genoemde bestuurders het 
moeten ontgelden. Soms is de pen in vitriool gedoopt en 
haalt hij keihard uit naar de onderwijsvernieuwers met in 
hun kielzog de lobbyisten. Waar andere columnisten hun 
heil zoeken in beledigingen en scheldpartijen, benut deze 
columnist de humor als wapen, maar ook enige zelfspot 
kan hem niet ontzegd worden.

nOn-FICTIE

Tweede Druk

Met een voorwoord van Prof. Dr. Bob Smalhout
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aSPEKT MOnOGRaFIE

Onder redactie van Dr. Perry Pierik
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275 Bizarre doden
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al vanaf zijn vroege jeugd is de journalist/schrijver Wim 
van Geffen, van wie onlangs de opvallende verhalenbun-
del De katten van Cahors bij aspekt verscheen, gefasci-
neerd door de dood. niet zo zeer door het definitief slui-
ten van het levensboek, als wel door de epiloog. 
De grootvader van de auteur werd getroffen door een 
bizar maar dodelijk toeval. In �909 werd Prinses Juliana 
geboren en de Rotterdamse gemeenteraad liet grote ‘J’s 
ophangen in de stad. Toen de grootvader van de auteur 
bezig was met het ophangen van één van deze loodzware 
letters, schoot deze los en trof hem op de nek. Hij was op 

slag dood. achteraf bleek deze gebeurte-
nis het startpunt van dit boek over bi-
zarre doden.
Van Geffen verzamelt al jaren kranten-
berichten over bizarre sterfgevallen en 
selecteerde voor dit boek 275 anekdotes 
uit alle werelddelen. Lees en huiver! 

De Rotterdammer Wim van Geffen is 
werkzaam geweest als grafisch ontwer-
per. Hij was oprichter van het satirische 
tijdschrift Criterium en werkte jarenlang 
als misdaadverslaggever en als autojour-
nalist. na zijn pensionering verontrust 
hij de samenleving met politieke pren-
ten, poëzie en karikaturen.
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Cartoons
Met een inleiding over het bedenken van cartoons

 
De collectie bevat een paar honderd nieuwe cartoons 
plus een selectie uit vorige bundels.
Zijn cartoons gaan met name over opvoeding en onder-
wijs. Daarnaast schenkt hij ook aandacht aan milieu, 
kunst en religie.
In de inleiding laat hij zien hoe met behulp van veertig 
humoristische bewerkingen tekeningen getransformeerd 
kunnen worden tot cartoons. 

Cor den Dulk schreef eerder de roman De Duw voor 
aspekt.
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nur 680
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Omslag aspekt Graphics
Omvang 378 pagina’s
Paperback € 22,95
Verschijnt augustus 2009

Iedereen kent de Slag om arnhem uit de Tweede We-
reldoorlog. De auteur van dit boek, Peter Berends, pu-
bliceerde er zelfs een herdrukt boek over. Maar arnhem 
was vaker het middelpunt van krijgsverrichtingen. Be-
rends presenteert ons nu in dit boek een bijzonder ver-
haal dat niet alleen voor arnhem maar ook voor onze 
vaderlandse geschiedenis van belang is. Centraal staat 
het jaar �8�3 waarop het Franse napoleontische leger 
met geweld door de Pruisen uit arnhem werd verdre-
ven. Het verslag van een aangrijpende overgangstijd in 
de geschiedenis.
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Hebben is houden
Wat iedere verzamelaar en boekenliefhebber overzichzelf moet weten 

‘De neerslag van de bibliomanie is in zijn 
beste vorm een nieuw boek!’ 

Verzamelen is eigenlijk maar een merk-
waardig gedrag: honderdduizend suiker-
zakjes, dertigduizend boeken, tiendui-
zend bierblikjes. Waarom doen we dit en 

wat levert het ons op? Terechte vragen voor wie eens het 
huis bezocht heeft van een echte verzamelaar. Jaco Ber-
veling dook in deze wonderlijke wereld en heeft daarbij 
ook aandacht voor bijzondere verzamelaars, vooral van 
boeken, zoals Boudewijn Büch, wiens huis een Tey-
lersmuseum in het klein was. Dit boek is een verzame-
ling op zichzelf onder het motto: ‘Ik ben wat ik heb!’

nOn-FICTIE
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Bart Vandamme

Dit boek vertelt de geschiedenis van het absolute we-
reldsnelheidsrecord en van de eenentwintig piloten die 
met hun vliegtuigen tot het uiterste gingen om dit te 
bereiken. Het is een geschiedenis van vindingrijkheid, 
moed en doorzettingsvermogen. 

Het eerste naoorlogse snelheidsrecord, een gemiddelde 
snelheid van 975 km/u, werd gevestigd op 7 november 
�945, het laatste op 28 juli �976. Op die dag vloog Ka-
pitein Eldon Joersz aan boord van een spionagetoestel 
ruim 3500 km/u. De SR-7� Blackbird vloog toen een 
kilometer per seconde of vijfentachtig keer sneller dan de 

eerste recordhouder, luchtvaartpionier 
alberto Santos Dumont, in �906.

Het boek bevat veel tot nu toe onuitge-
geven fotomateriaal uit de privé collecties 
van de beschreven piloten en prachtige 
vliegtuigprofielen van luchtvaartkunste-
naar alexander Vandenbohede.

auteur Bart Vandamme (�964), koester-
de vanaf zijn jeugd een passie voor lucht- 
en ruimtevaart. Hij is de voorzitter van 
Flanders aviation Society, een vereniging 
gespecialiseerd in het organiseren van al-
lerlei luchtvaart gebonden activiteiten. 

Met een voorwoord van ESa astronaut 
Frank De Winne, die recent in zijn oplei-
dingscentrum in Keulen bezoek ontving 
van Koning albert en Koningin Paola.

ISBn-�3: 978-90-59��-860-7
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Formaat �5,5 x 23,5 cm
Omslag aspekt Graphics
Omvang 302 pagina’s
Paperback € �9,95
Verschijnt juni 2009

De snelste mens ter wereld
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De verspreiding van een abuis
Essays over het bedrog van een spiegel
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Onze helden maken onze fantasieën 
waar, leert een oude  wijsheid.  Om wel-
ke fantasieën gaat het hierbij? En wat is 
het aandeel van de fantasie in het beeld 
dat we hebben van de held?  
Dit boek onderzoekt de verschillende 
vormen van een verschijnsel in het 
menselijke fantaseren en vereren dat 
even algemeen is als spaarzaam onder-
zocht. Wat het erover heeft te melden is 
dat de verering zich in radicaal verschil-
lende vormen voordoet, afhankelijk van 
de psychische structuur van wie de band 
legt. En voorts dat, jammer genoeg, ook 
hier het misverstand de vorst van alle 
verhoudingen is.  

Een inleidend essay werpt licht op dit misverstand.  Het 
probeert het misverstand te ontrafelen en het geeft aan 
hoe het zich – desgewenst - laat rechtzetten. De andere 
essays richten zich op verschillende persoonlijke ver-
eringen in de wereld van de literatuur en de filosofie.
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Jules Barbers, Rob Lemmens

Luik was de eerste horde in het Duitse Schlieffenplan, 
ontworpen voor een snelle en beslissende overwinning op 
aartsrivaal Frankrijk en haar bondgenoot Rusland. Een 
belangrijke horde, met consequenties voor het hele ver-
dere verloop van de strijd. Luik moest snel op de Belgen 
worden veroverd om de weg vrij te maken voor een half 
miljoen Duitse soldaten die via België naar Frankrijk trek-
ken moesten.  Dat Luik niet werd veroverd, betekende 
dat de opmars naar  Parijs niet plaats kon vinden. De be-
wegingsoorlog verzandde in een patstelling met een ver-
schrikkelijke en langdurige loopgraafoorlog tot gevolg. 

Ondanks het belang ervan bestond over 
deze eerste grote slag in de Eerste Wereld-
oorlog  tot nu toe geen accuraat beeld. 
Door zeer gedegen bronnenonderzoek 
zijn de auteurs van dit boek in staat in 
deze leemte te voorzien en de  gebeurte-
nissen rondom Luik tijdens de �2 eerste 
dagen van de Eerste Wereldoorlog te re-
construeren. Ze komen met verbazing-
wekkende en zeer opmerkelijke feiten. 

naast veel details over de oorlogsvoering 
zijn een groot aantal ooggetuigenversla-
gen opgenomen. Tevens worden de talloze 
sporen die resteren van de gebeurtenissen 
uit �9�4 in kaart gebracht en beschreven.  
Voor de lezer die een zoektocht naar de 
vergeten slag om Luik wil ondernemen is 
dit boek dan ook een absolute aanrader.

ISBn-�3: 978-90-59��-873-7
nur 680
Formaat �5,5 x 23,5 cm
Omslag aspekt Graphics
Omvang 260 pagina’s
Paperback € 22,95
Verschijnt september 2009

Luik augustus 1914
Zoektocht naar een vergeten slag
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August Chanson. Mijn gezondheid is nog steeds goed
Brieven uit de Eerste Wereldoorlog 

Dit boek is niet bedoeld om een bij-
drage te leveren aan de reeds bekende 
geschiedschrijving van de Eerste Wereld-
oorlog. Ook beschrijft het geen dappere 
handelingen van de hoofdpersoon, au-
guste Chanson. Wel geeft het weer hoe 
deze oorlog door gewone mensen werd 
ervaren. 

auguste Chanson schreef in de vier oor-
logsjaren honderden brieven en kaarten 
aan zijn vrouw Berthe Gradoz en zij en 
hun twee dochters Jeanne en Yvonne 
beantwoordden deze brieven trouw. Op 
wonderlijke wijze is deze briefwisseling 
voor het nageslacht bewaard gebleven.

Paul Jongebreur maakte een keuze uit deze brieven en 
schreef er een boek over. Het kan gezien worden als een 
ooggetuigenverslag van één van de meest aangrijpende 
periodes uit de moderne geschiedenis.
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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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Op zoek naar de zoon van Hitler
Gelikte postzegels en een oud schilderij 

Jean-Paul Mulders

allang wordt er gespeculeerd over Hitlers vaderschap 
en zijn eventuele joodse afstamming. Harde antwoor-
den op deze intrigerende genealogische vragen waren er 
tot nu toe echter niet.  De bekende Belgische journalist 
Jean-Paul Mulders brengt de waarheid nu eindelijk aan 
het licht. Hij slaagde erin aan Dna te komen waarmee 
de omstreden hypothese van Hitlers vaderschap en zijn 
joodse afstamming kon worden getest. Hij doet in dit 
boek verslag van de onconventionele wijze waarop het 

Dna werd verkregen en de resultaten 
van het onderzoek daarna. Het is een 
spannende reportage geworden waarmee 
eindelijk definitief uitsluitsel kan worden 
gegeven over deze zaken.

ISBn-�3: 978-90-59��-836-2
nur 680
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag aspekt Graphics
Omvang �28 pagina’s
Paperback € �2,95
Verschijnt april 2009
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Emerson Vermaat

Op 3 september �939 brak de Tweede Wereldoorlog uit. 
Dat is nu 70 jaar geleden. Hitler kon Polen binnenvallen 
omdat hij met de Russische dictator Stalin had afgespro-
ken dat deze hem in het Oosten rugdekking zou geven. 
Dit gebeurde in het zogenaamde Ribbentrop-Molotov 
Pact van 23 augustus.
Ruim een maand later sloten nazi-Duitsland en de Sov-
jet-Unie nog een vriendschapsverdrag. Bovendien be-
loofde Stalin dat hij nazi-Duitsland van olie en grond-
stoffen zou voorzien. Communistische partijen kregen 
van Moskou instructies om zich van kritiek op nazi-

Duitsland te onthouden. Die partijen 
wekten in �939 en �940 begrip voor de 
Duitse aanvallen op Polen, Denemar-
ken, noorwegen, Frankrijk, België en 
nederland. In �940 probeerden Franse 
communisten zelfs met sabotageacties de 
Franse defensie te ondermijnen. Boven 
de Franse linies dropten Duitse vliegtui-
gen pamfletten met de tekst van een toe-
spraak van Stalins minister Molotov.
Pas nadat Hitler op 22 juni �94� zelf de 
Sovjet-Unie aanviel, kwam er een radi-
cale koerswijzing. Toch kon Stalin, zelfs 
op de dag dat de Duitse troepen mas-
saal de Russische grenzen overschreden, 
niet geloven dat de nazi’s het niet-aan-
valsverdrag van augustus �939 hadden 
geschonden. Het duurde even voordat 
uit Moskou het bevel kwam dat de Rus-
sische troepen mochten terugschieten.

Een schokkend en onthullend boek over 
de Duits-Russische betrekkingen tussen 
�939 en �94� aan de hand van een groot 
aantal officiële documenten uit de Duit-
se en Russische archieven.

ISBn-�3: 978-90-59��-838-6
nur 680
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag aspekt Graphics
Omvang �68 pagina’s
Paperback € �7,95
Verschijnt april 2009

Het Ribbentrop-Molotov pact 1939
Prelude tot de Tweede Wereldoorlog
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Twintig jaar geleden verscheen bij De 
arbeiderspers De bioscoop in de oor-
log, een boek dat uitgroeide tot hét 
standaardwerk over het nederlandse 
film- en bioscoopbedrijf tijdens de 
bezetting. Verboden voor Joden – De 
bioscoop in de oorlog is een geheel her-
ziene versie van dit boek, waarin niet 
alleen reacties uit de filmwereld zijn 
verwerkt, maar ook veel nieuwe gege-
vens, resultaat van verdere studie en 
research, zijn opgenomen. 

Het schetst een wrang beeld van een be-
drijfstak uit de amusementsindustrie die 
een niet onaanzienlijk aandeel leverde 
aan het verspreiden van nazi-propa-
ganda. De landsverraderlijke journaals, 
de propagandafilms voor nSB en SS, 

de antisemitische films als Jud Süss en De eeuwige Jood, 
het werd allemaal verplicht in de bioscopen vertoond, 
tegelijkertijd met zoet-romantische kleurenfilms als De 
Gouden Stad en Münchhausen. En er werd naar geke-
ken. Tijdens de bezetting zaten de bioscopen vaak vol. 

‘Wat lang slechts een voetnoot in de contemporaine 
geschiedschrijving was, vult nu terecht een heel boek!’ 
werd destijds in omroepblad ToonBeeld over dit boek 
geschreven. nog steeds is het belangrijk dat dit stukje 
van onze vaderlandse geschiedenis aandacht krijgt. 

Verboden voor Joden 
De bioscoop in de Oorlog

ISBn-�3: 978-90-59��-842-3
nur 680
Formaat �5,5 x 23,5 cm
Omslag aad Knikman
Omvang 248 pagina’s
Paperback € �9,95
Verschijnt mei 2009
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Esmée
Een vrouw in oorlogstijd

ISBn-�3: 978-90-59��-846-�
nur 680
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag aspekt Graphics
Omvang 3�2 pagina’s
Paperback € �9,95
Verschijnt juni 2009

Esmée van Eeghen (�9�8 – �944) was een kleurrijke 
en omstreden vrouw in het verzet tegen de Duitse 
overheersing. Een getuige die haar van nabij heeft ge-
kend, oordeelde over haar: mooi, sterk en avontuur-
lijk. Daarbij bijzonder intelligent en fantasierijk. Ze 
had flair, improvisatievermogen, zelfvertrouwen en 
koelbloedigheid in hachelijke situaties. Ze is geprezen 
als heldin en verguisd als verraadster. Tenslotte stond 
zowel de illegaliteit als de SD haar naar het leven.

als naaste medewerkster van de leider 
van de Friese KP nam ze in het verzet 
een prominente plaats in. Ze voerde vele 
speciale opdrachten uit, woonde bespre-
kingen met topmensen van de illegaliteit 
uit andere provincies bij,  bracht gealli-
eerde piloten op hun plaats van bestem-
ming, verzorgde wapentransporten, nam 
deel aan overvallen – ze kon schieten als 
de beste, drinken als een kerel en vloeken 
als een bootsman, hoewel ze zeer vroom 
was. angst scheen ze niet te kennen. 
Maar hoezeer ze ook schitterde in dit wil-
de bestaan, dit zag ze niet als de vervul-
ling van haar leven. Ze was dol op kinde-
ren en wilde niets liever dan trouwen en 
kinderen krijgen. Bijna wist ze dit doel 
te bereiken – door te trouwen met een 
Duitse officier die haar een kindje en een 
vredig huisje-boompje-beestje bestaan 
zou kunnen schenken. Maar het mocht 
niet zo zijn. Het lot nam een noodlottige 
wending ….

Jan Meyers is een bekend schrijver van 
historische boeken. Voor aspekt schreef 
hij de biografie over anton Mussert.
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Esmée
Een vrouw in oorlogstijd
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Rende van de Kamp

Zolang nederland bestaat, zijn er nederlanders geweest 
die in vreemde krijgsdienst gingen, oftewel ‘soldiers 
of fortune’.  In dit boek zijn verhalen verzameld van 
nederlanders die in het leger van een ander land vochten, 
zich aansloten bij opstanden, en vochten voor een ideaal, 
voor geld of voor roem. Toen en nu.

Rende van de Kamp heeft tientallen verhalen en in-
terviews verzameld over nederlandse legionairs, com-
mando’s, zouaven, janissaren, kozakken, huursolda-
ten, piraten, revolutionairen, Rathors, Rohillas en 

Boerencommando’s. Vechtend in verre 
landen als de Transvaal, India, het 
Caribisch gebied, de Zwarte Zee, de 
Krim, de algarve, Spanje, Italië, Israel, 
Indochina, Maleisië, algerije, Marok-
ko, Zuid-amerika of op de Balkan. 

Poncke Princen (‘Deserteur Princen’, 
die voor Indonesië ging vechten), Jef 
Last (de schrijver en socialist die in de 
Spaanse burgeroorlog vocht), Ies/Isaac 
Lipschits (de hoogleraar die naar Israël 
ging om de joodse staat te stichten) en 
andere historische figuren kregen eigen 
hoofdstukken waar hun daden uitvoerig 
worden beschreven.

Zelf was de auteur ruim tien jaar 
huursoldaat in vier verschillende legers. 
Zijn eerste autobiografische boek Onder 
vreemde vlag, over zijn eigen ervaringen 
als ‘soldier of fortune’, was een groot 
succes:

Soldier of fortune: ‘Born to be a merc.’

ISBn-�3: 978-90-59��-844-7
nur 680
Formaat �5,5 x 23,5 cm
Omslag aspekt Graphics
Omvang 348 pagina’s
Paperback € �9,95
Verschijnt september 2009

Soldaat voor een ander Deel 1
Nederlanders in vreemde krijgsdienst
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Rende van de Kamp

Armamentaria 2008 (Jaarboek Legermu-
seum): ‘nooit eerder verscheen een boek 
over een nederlandse huurling met een 
zo gevarieerde carrière  als dat van Rende 
van de Kamp.’

Trouw: ‘Rende van de Kamp is één van 
de weinige nederlandse huurlingen.’

Website Boekje Pienter: ‘Zijn boek is een 
aanrader voor de fullminded militair….’

Nieuwe Revu: ‘Spijt heb ik niet, wel een 
gat in mijn pensioen.’

Stentor: ‘Het leest weg als een jongensboek.’

Algemeen Dagblad: ‘Huurling zonder trauma’s.’

FHM: ‘Godverdomme, ik ga erheen om te helpen!’

Esquire: ‘Maar als het moet, dan moet er geschoten 
worden, dus ging ik er naartoe.’

ISBn-�3: 978-90-59��-874-4
nur 680
Formaat �5,5 x 23,5 cm
Omslag aspekt Graphics
Omvang 348 pagina’s
Paperback € �9,95
Verschijnt september 2009
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Soldaat voor een ander Deel 2
Nederlanders in vreemde krijgsdienst
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Jan de Koning

Darwin of Bijbel
Weten of geloven

ISBn-�3: 978-90-59��-86�-4
nur 700/730
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag aspekt Graphics
Omvang 220 pagina’s
Paperback € �6,95
Verschijnt juni 2009

In de wankele ‘alltag’ van ons bestaan is het zoeken naar 
zekerheden geen overdreven luxe – Jan de Koning meng-
de zich al eerder in het debat rond onze tijdsgeest in zijn 
recent verschenen boek Bestaat God? Ook dit boek gaat 
over de crisis in ons religieuze en spirituele leven. Jan de 
Koning beschouwt de Bijbel en zijn beginselen vanuit 
een hedendaagse bril en plaatst deze boodschap vervol-
gens in het huidige Darwin-debat; een belangrijk en hel-
der boek over een actuele zaak.

nOn-FICTIE
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Henk Hofman

ISBn-�3: 978-90-59��-855-3
nur 700
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag aspekt Graphics
Omvang �68 pagina’s
Paperback € �5,95
Verschijnt september 2009

Hoe sterk staat de evolutietheorie
 

2009 is het Darwinjaar. Het heeft ons 
een stortvloed aan publicaties gebracht. 
Maar ook verwarring, onzekerheid en 
strijd. Verwarring over de verklaring van 
andries Knevel. Woede over de folder 
Schepping of Evolutie die in elk neder-
lands huishouden is bezorgd. Strijd via 
bumperstickers en billboards waarmee 
gelovigen en niet-gelovigen elkaar be-
stookten. 

Terugkijkend op de discussies die heb-
ben gewoed plaatst de schrijver één en 
ander in breder perspectief. Hierbij 

komen essentiële vragen aan de orde. Wat houdt de 
evolutietheorie precies in? Voor welke feiten kan deze 
theorie een verklaring bieden en voor welke feiten per 
definitie niet, gezien de aard van de theorie? Kan de 
evolutietheorie een verklaring bieden voor het feit dat 
de aarde en het universum op menselijk leven zijn in-
gericht?”

De kardinale vraag is en blijft: Heerst God of het Toeval 
in ons leven? De strijd der geesten op dit punt woedde 
in het Darwinjaar onverkort door.

nOn-FICTIE
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alexander Zena

De huidige kredietcrisis en de dagelijkse berichtgeving 
over ‘het grote graaien’ brengt ons dichter tot de fun-
damentele vragen over het hoe en waarom van ons be-
staan. In dit boek doet alexander Zena een handreiking 
om met andere ogen naar het leven te kijken. Dit is het 
verhaal van de grote kringloop van het bestaan. Zena 
doorbreekt oude denkpatronen met een positieve visie 
op hoe onze toekomst zou kunnen zijn.

ISBn-�3: 978-90-59��-849-2
nur 740
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag aspekt Graphics
Omvang 5�2 pagina’s
Paperback € 24,95
Verschijnt september 2009

De mens, het complot van een duo-energie
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Bram Steiner 

ISBn-�3: 978-90-59��-85�-5
nur 740
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag aspekt Graphics
Omvang 4�2 pagina’s
Paperback € 22,95
Verschijnt september 2009

De toekomst van de mensheid op aarde
 

In deze tijd van het zoeken naar ant-
woorden op de grote vragen van ons be-
staan komt Bram Steiner met  een heel 
bijzonder boek. De aarde krijgt advies 
van een andere menselijke beschaving op 
de planeet Pdue, alwaar al 70.000 jaar 
een zeer succesvolle samenleving bestaat. 
Het wordt duidelijk dat er meerdere 
menselijke experimenten zijn geweest in 

het universum en dat veelal ondergang het eindresultaat 
was. Voor de aarde is het nog niet te laat, maar er moet 
wel drastisch iets gebeuren. 

‘niemand moest zich eigenlijk schamen te bekennen dat 
hij ongelijk had, want hij zegt toch alleen maar dat hij 
vandaag wijzer is dan hij gisteren was?’

nOn-FICTIE
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How to save our world
The ultimate spiritual society

ISBn-�3: 978-90-59��-870-6
nur 740
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag aspekt Graphics
Omvang 272 pagina’s
Paperback € �8,95
Verschijnt juni 2009

Inmiddels zijn er diverse boeken geschreven over hoe we 
het leven op aarde kunnen redden. Volgens de één kost 
dat �25 miljard dollar, volgens de ander is �000 mil-
jard dollar nog niet genoeg. De oplossing die in dit boek 
wordt beschreven, kost geen cent! Sterker nog, iedereen 
krijgt de mogelijkheid om zich te verrijken. Een betere 
toekomst vergt een andere denkwijze, een andere manier 
van samenleven. Dat is de boodschap van dit boek.

als we naar de wereldgeschiedenis kijken, dan vallen een 
aantal zaken op, die kenmerkend zijn voor de menselijke 

ontwikkelling. Deze zijn bepalend voor 
de stand van zaken in onze huidige sa-
menleving. Dit levert een aantal belang-
rijke knelpunten op, die ons naar de rand 
van de afgrond drijven. Een aantal moge-
lijke toekomstscenario’s doemen op. 

Laten we dit gebeuren? Willen we alleen 
maar evolueren, net als de planten en de 
dieren, of willen we laten zien dat we 
intelligente wezens zijn, die hun eigen 
toekomst bepalen?

Kijk naar de positieve ontwikkelingen 
en kijk eens wat een spirituele samen-
leving te bieden kan hebben. Een sa-
menleving waarin andere doelstellingen 
en uitgangspunten gelden, waarin echte 
oplossingen voor problemen worden 
gekozen. Een wereld van liefde, waar 
de mens streeft naar evenwicht met de 
natuur en alles wat de aarde én het uni-
versum te bieden hebben. Een wereld 
waar het begrip ‘samen’ geen puur eco-
nomische, maar een warme menselijke 
betekenis heeft. Jouw toekomst?
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Met zijn vorige boek Gods grote plan, heeft M. Paasse een 
bijzondere plaats ingenomen in het theologische debat. 
Dit nieuwe boek zal wederom uitnodigen tot discussie. 
Kern van het betoog van Paasse is dat het Evangelie de 
gelovigen vaak in verbasterde vorm heeft bereikt.  Paasse 
toont aan waarom en voorziet het herstel van Israël als 
toekomstig heilscentrum van het Messiaanse vredesrijk.

Waarom het Christendom moest falen

ISBn-�3: 978-90-59��-853-9
nur 700
Formaat �5,5 x 23,5 cm
Omslag aspekt Graphics
Omvang 548 pagina’s
Paperback € 27,95
Verschijnt september 2009
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Vrije Val

ISBn-�3: 978-90-59��-875-�
nur 480
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag aspekt Graphics
Omvang �84 pagina’s
Paperback € �6,95
Verschijnt april 2009

Vrije val is geschreven door journalist (Penthouse / High-
life) en parttime skydiver Feije Wieringa. Hij was als een 
van de eersten betrokken bij het parachutespringen in 
nederland en gaat nog steeds af en toe omhoog, om het 
vliegtuig in vrije val te verlaten, een liefde die altijd in 
zijn bloed blijft zitten. 
Vanuit zijn eigen ervaring beschreef hij 30 jaar skydi-
ven, grappig, eerlijk, persoonlijk. Geen dor historisch 
overzicht, en ook geen handboek, maar zeker wel een 
geschiedenis die de stuntelige beginjaren van de sport 
beschrijft, en laat zien hoe het amateurisme van destijds 

anno 2009 is uitgegroeid tot een uiterst 
professionele bezigheid. 
Wieringa sprong vooral op paracentrum 
Texel, maar zijn verhaal, letterlijk en fi-
guurlijk, een geschiedenis van vallen en 
opstaan, is universeel. Hij overwon zich-
zelf en beleefde keer op keer zijn ‘timeless 
moment.’ Een vriendelijke springbiogra-
fie die de sensatie in het luchtruim voor 
beginners, tandempassagiers en zelfs voor 
lijders aan hoogtevrees, voelbaar maakt. 
En elke professionele para zal er iets van 
zichzelf in herkennen.
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Henk Vaessen

Kun je van “geluk” spreken, als je samen met je tweeling-
broer als enigen van de Joodse gemeenschap uit Elburg 
het concentratiekamp hebt overleefd? Of als je van de 
660 mannen die zijn weggevoerd uit Putten, hoort bij 
de enkele tientallen die zijn teruggekeerd?
Henk Vaessen wil in STILLE FINALE duidelijk ma-
ken dat bij hen die de kampen overleefden, het lijden 
niet ophield bij hun bevrijding. Voor de toeschouwer 
duurt een oorlog van het begin tot het einde… Voor 
het slachtoffer duurt het zijn hele verdere leven. En 
dan nog is het niet voorbij…

Enerzijds dwingt het verhaal je om na 
te denken over beladen thema’s als het 
“tweede en derde generatiesyndroom”, 
de relatie Jodendom-christendom en 
antisemitisme. anderzijds laat de auteur 
- evenals in zijn debuutroman Piel de hei-
lige - naast ernst ook humor een belang-
rijke rol spelen in het dagelijks leven van 
de hoofdpersonen.

‘Het “meelopen” op de weg waarlangs een 
jonge voetballer, ondanks zijn geestelijke 
ballast, doorbreekt en de finale bereikt van 
zijn persoonlijke strijd, was voor mij een 
indrukwekkende ervaring. Ik heb gelachen, 
geleerd, nagedacht en af en toe moeten vech-
ten tegen tranen van ontroering.’

Bert Konterman,
oud-voetbalinternational. 

‘Op bewonderenswaardige wijze heeft de 
schrijver getracht de traumaverwerking in 
een Joodse familie mee te voelen.
Bovendien levert het verhaal een belangrij-
ke bijdrage aan de dialoog tussen Joden en 
christenen met hopelijk als gevolg een beter 
begrip voor elkaar van binnenuit.’

Rabbijn Awraham Soetendorp.

ROMan

ISBn-�3: 978-90-59��-839-3
nur 300
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag aspekt Graphics
Vertaald door: Marijcke Jongbloed
Omvang 380 pagina’s
Paperback € �9,95
Verschijnt juni 2009

The Silent Final
 

vertaling van de 5e druk
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Terwijl de Europese Unie de afgelopen jaren 
maar nieuwe lidstaten bleef accepteren, wil-
de niemand vertellen waar die uitbreiding 
zou stoppen. Drie jonge historici besloten 
daarop dan maar zelf te bepalen waar Eu-
ropa ophoudt en te begrijpen wat Europa 
nu eigenlijk precies is. Met een opblaasbare 
grenspaal trokken zij in de zomer van 2007 
door veertien landen op zoek naar de his-
torische en actuele grenzen van Europa. 
Eind 2007 en begin 2008 publiceerden zij 
een boeiende reeks artikelen hierover in nrc.
next. nu is er het boek. Van Berlijn tot Vla-
divostok en van Moermansk tot Istanboel 
bezochten zij bijzondere plaatsen en spraken 
ze met de meest uiteenlopende mensen over 
de vraag of hun stad of streek tot Europa 
behoorde. Zo ontstond een reisboek langs 
de grenzen van Europa, langs plaatsen die 
symbool staan voor de economische, cul-
turele en politieke randen van de Europese 
geschiedenis. Of na �4 landen, 30.000 kilo-
meter en tientallen ontmoetingen de grens 
van Europa uiteindelijk bereikt wordt, kunt 
u nu zelf bepalen.

“Vals plat in de Oeral” is een even informa-
tief als vermakelijk boek en een onmisbare 
aanvulling op Geert Maks In Europa.”
Leeuwarder Courant

“Buitengewoon interessant en heel erg leuk geschreven.”
Theodor Holman, columnist Het Parool en presentator OBA-
live Radio 5

“Ik dacht eerst Transdnestrië? Europa? Dankzij jullie gaan 
we Transdnestrië, dat schurkenstaatje, nóóit meer verge-
ten.”
Wim Brands, VPRO Boeken

Jullie vertellen ons: Europa is geen geografie, het is een 
mentaliteit, een lokroep.”
OVT, VPRO Radio 1

Vals plat in de Oeral

ISBn-�3: 978-90-59��-785-3
nur 680
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag aspekt Graphics
Omvang 424 pagina’s
Paperback € 22,95
2e druk 2009

Tweede Druk
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Guus Pikkemaat
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Eleonore van Aquitanië 1122 - 1204
Een bijzondere vrouw in het zomertij der middeleeuwen

nOn-FICTIE

5e druk

Eleonore van aquitanië leefde in de twaalfde eeuw en was 
tweemaal koningin. Eerst van Frankrijk en daarna van 
Engeland. Zij leidde een turbulent leven met weinig respect 
voor de toen geldende gedragsregels voor vrouwen. Die 
waren opgesteld door priesters die de vrouw ‘als een valstrik 
van de duivel’ zagen. Met de apostel Paulus waren zij daarom 
van mening dat dit verleidelijke schepsel onderdanig moest 
zijn aan de man. 

Eleonore van aquitanië lapte vooral dit laatste aan haar 
laars. Zo liet ze zich scheiden van haar eerste man, koning 
Lodewijk VII van Frankrijk, en kwam in opstand tegen 
haar tweede echtgenoot, koning Hendrik II van Engeland. 

Zij liet zich volstrekt niet imponeren door 
mannelijke ‘superioriteit’. Zij nam geen 
blad voor de mond en las bijvoorbeeld paus 
en keizer ongenadig de les. Dit optreden 
bezorgde haar een slechte naam bij veel 
mannen die haar dan ook in een kwaad 
daglicht stelden. Zij werd verguisd en 
belasterd. 

Toch kreeg Eleonore naast verachting 
ook verering. Die was afkomstig van de 
troubadours die in hoofse minneliederen 
de vrouw bezongen als een bijzonder 
wezen, dat de dienstbaarheid van de man 
verdiende. Door haar schoonheid en 
intelligentie inspireerde zij aan haar hof vele 
troubadours tot prachtige verzen. 

Ook op staatkundig gebied liet Eleonore 
zich niet onbetuigd. Met de schrander 
tot stand gebrachte huwelijken van haar 
dochters en een kleindochter was zij 
onbetwist een politieke sleutelfiguur van 
de twaalfde eeuw. als geen ander heeft zij 
een stempel gedrukt op de gebeurtenissen 
van haar tijd die men wel ‘het zomertij der 
middeleeuwen’ mag noemen. 
 
‘Van mij had het boek nog wat dikker 
mogen zijn’ 

Jan van Aken nRC-Handelsblad
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nOn-FICTIE Guus Pikkemaat

ISBn-�3: 978-90-59��-750-�
nur 680
Geïllustreerd
Formaat �5,5 x 23,5 cm
Omslag aspekt Graphics
Omvang 400 pagina’s
Paperback € 24,95
Reeds verschenen

Jeanne d’Arc 
De maagd van Orléans

Jeanne d’arc is nog steeds een intrige-
rende verschijning in de Europese ge-
schiedenis van de vijftiende eeuw. Dit 
eenvoudige boerenmeisje werd vanaf 
haar dertiende jaar geconfronteerd 
met ‘verschijningen’ en ‘stemmen’, die 
haar aanspoorden een einde te maken 
aan de burgeroorlog, die woedde van-
wege aanspraken op de Franse troon 
door zowel de Engelse koning als een 
Franse pretendent. 

De ‘stemmen’ droegen Jeanne op de 
stad Orléans, die door de Engelsen 
werd belegerd, te ontzetten. Vervolgens 
moest ze de Franse koning Karel VII 
naar Reims brengen opdat hij daar 
officieel en wettig gekroond kon 
worden. Tot verbazing van iedereen 
worden door haar toedoen de Engelsen 
uit Orléans verdreven en weet zij 
Karel VII in het door de Engelsen 

haastig verlaten Reims te laten kronen tot koning van 
Frankrijk. Door deze wonderbaarlijke daden verwerft 
Jeanne grote faam bij de Fransen, maar wordt ze bitter 
gehaat door de Engelsen.

Jeanne raakte uiteindelijk in handen van haar 
vijanden, die haar als een heks en een ketter tot de 
brandstapel veroordelen. De Fransen beschouwden 
Jeanne als een symbool van de Franse vrijheid en 
zorgden er later voor dat ze gerehabiliteerd werd. In 
�920 werd ze heilig verklaard.

Zojuist verschenen
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Eerste Bulletin  ISBn 978-90-75323-52-8
Tweede Bulletin ISBn 978-90-75323-88-7
Derde Bulletin  ISBn 978-90-59��-006-9
Vierde Bulletin  ISBn 978-90-59��-032-8
Vijfde Bulletin  ISBn 978-90-59��-�76-9
Zesde Bulletin  ISBn 978-90-59��-�09-7
Zevende Bulletin ISBn 978-90-59��-309-�
achtste Bulletin ISBn 978-90-59��-28�-0
negende Bulletin ISBn 978-90-59��-253-7
Tiende Bulletin  ISBn 978-90-59��-502-6
Elfde Bulletin  ISBn 978-90-59��-648-�

aSPEKT BULLETIn TWEEDE WERELDOORLOG

Onder redactie van Perry Pierik en Bert van Nieuwenhuizen
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Serie Maatstaf

Cortés, Juan Donoso
Katholicisme, Liberalisme, Socialisme
ISBn 978-90-59��-050-2 • € 22,95
Dostojevski, F.M.
De groot-inquisiteur
ISBn 978-90-59��-089-2 • € �4,95
Kuyper, abraham
Het calvinisme
ISBn 978-90-59��-045-8 • € �9,95

Pieper, Josef
Rust en beschaving

ISBn 978-90-59��-477-7 • € �6,95
Maistre, Joseph de

De Satanische Revolutie
ISBn 978-90-59��-�88-2 • € 24,95

Huizinga, Johan
In de schaduwen van morgen

ISBn 978-50-59��-�5�-6 • € 22,95

Onder redactie van George Harinck, Andreas Kinneging, Robert Lemm 
en Martin Ros
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Aalten, Wim • Motorrijden zonder God
ISBn 978-90-59��-733-4 • € �9,95
Admirant, Maarten den • Hofpredi-
kers van Oranje
ISBn 978-90-59��-333-6 • € �7,95
Alofs, Gerard • Jean Eyckeleren de 
Heilig-Land-Stichting
ISBn 90-75323-80-8 • € �6,95
Altena, Marion / Sébastien van
Haasteren • Zielstocht - Soul Survey
ISBn 978-90-59��-638-2 • € 24,95
Amerongen, Martin van • Het
matrassengraf. Heine’s sterfbed
ISBn 978-90-59��-049-6 • € �6,95
Andriessen, J.H.J / Kip, Gerbrand / 
Pierik, Perry / Stam, Arthur • IJzeren 
doodskisten. Het onderzeeboot wapen 
in de Eerste Wereldoorlog
ISBn 978-90-59��-377-0 • € �8,95
Andriessen, J.H.J. • Carl Heller.De 
oorlogsbrieven van een Unteroffizier
ISBn 978-90-59��-�97-4 • € 25,-
Andriessen, J.H.J. / Ros, M. /
Pierik, P. • De grote oorlog.
Kroniek 1914-1918 • Deel �
ISBn 978-90-59��-026-7 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Ros, M. /
Pierik, P. • De grote oorlog.
Kroniek 1914-1918 • Deel 2
ISBn 978-90-59��-�87-5 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Ros, M. /
Pierik, P. • De grote oorlog.
Kroniek 1914-1918 • Deel 3
ISBn 978-90-59��-2�7-9 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Ros, M. /
Pierik, P. • De grote oorlog.
Kroniek 1914-1918 • Deel 4
ISBn 978-90-59��-�89-9 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Ros, M. /
Pierik, P. • De grote oorlog.
Kroniek 1914-1918 • Deel 5
ISBn 978-90-59��-�99-8 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Ros, M. /
Pierik, P. • De grote oorlog.
Kroniek 1914-1918 • Deel 6
ISBn 978-90-59��-220-9 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Ros, M. /
Pierik, P. • De grote oorlog.
Kroniek 1914-1918 • Deel 7
ISBn 978-90-59��-230-8 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Ros, M. /
Pierik, P. • De grote oorlog.
Kroniek 1914-1918 • Deel 8
ISBn 978-90-59��-�52-3 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Ros, M. /
Pierik, P. • De grote oorlog.
Kroniek 1914-1918 • Deel 9
ISBn 978-90-59��-232-2 • € 24,95

Andriessen, J.H.J. / Ros, M. /
Pierik, P. • De grote oorlog.
Kroniek 1914-1918 • Deel �0
ISBn 978-90-59��-242-� • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Ros, M. /
Pierik, P. • De grote oorlog.
Kroniek 1914-1918 • Deel ��
ISBn 978-90-59��-293-3 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Ros, M. /
Pierik, P. • De grote oorlog.
Kroniek 1914-1918 • Deel �2
ISBn 978-90-59��-264-3 • € �9,95
Andriessen, J.H.J. / Ros, M. /
Pierik, P. • De grote oorlog.
Kroniek 1914-1918 • Deel �3
ISBn 978-90-59��-�85-� • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Ros, M. /
Pierik, P. • De grote oorlog.
Kroniek 1914-1918 • Deel �4
ISBn 978-90-59��-534-7 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Pierik, P.
De grote oorlog. Kroniek 1914-1918 
• Deel �5 
ISBn 978-90-59��-630-6 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Dorrestijn,
Leo / Pierik, P. • De grote oorlog.
Kroniek 1914-1918 • Deel �6
ISBn 978-90-59��-649-8 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Dorrestijn,
Leo / Pierik, P. • De grote oorlog.
Kroniek 1914-1918 • Deel �7
ISBn 978-90-59��-650-4 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Dorrestijn,
Leo / Pierik, P. • De grote oorlog.
Kroniek 1914-1918 • Deel �8
ISBn 978-90-59��-65�-� • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Dorrestijn,
Leo / Pierik, P. • De grote oorlog.
Kroniek 1914-1918 • Deel �9
ISBn 978-90-59��-723-5 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Dorrestijn,
Leo / Pierik, P. • De grote oorlog.
Kroniek 1914-1918 • Deel 20
ISBn 978-90-59��-724-2 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. • De mythe 
van �9�8
ISBn 978-90-59��-��8-9 • € 22,95 
Andriessen, J.H.J. • Keizer Wilhelm 
II. Mythe en werkelijkheid.
ISBn 978-90-59��-498-2 • € 2�,95
Andriessen, J.H.J. • De andere
waarheid. Een andere visie op het
ontstaan van de Eerste Wereldoorlog.
ISBn 978-90-59��-499-9 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Dorrestijn, Leo 
/ Pierik, Perry • De Eerste Wereld-
oorlog. Deel �.
ISBn 978-90-59��-767-9 • € �9,95

Andriessen, J.H.J. / Dorrestijn, Leo 
/ Pierik, Perry • De Eerste Wereld-
oorlog. Deel 2.
ISBn 978-90-59��-768-6 • € �9,95
Andriessen, J.H.J. / Dorrestijn, Leo 
/ Pierik, Perry • De Eerste Wereld-
oorlog. 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 Wereld-
oorlog. Deel 5.
ISBn 978-90-59��-77�-6 • € �9,95
Andriessen, J.H.J. / Dorrestijn, Leo 
/ Pierik, Perry • De Eerste Wereld-
oorlog. 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
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Barbers, Jules / Lemmens, Rob • 
Luik augustus �9�4. Zoektocht naar 
een vergeten slag 
ISBn 978-90-59��-873-7 • € 22,95
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 • € �2,95
Becker, Maurice • De laatste stuip-
trekking 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 • € 32,95
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 Napole-
ons 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

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 boekenlief-
hebber 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
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
Booister, Jan • De clash aan de 
Coolsingel. De wegbereiders van Pim 
Fortuyn 
ISBn 978-90-59��-832-4 • € 2�,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  € �9.95
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 klop op 
de deur
ISBn 90-59��-020-X • € 24,95
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
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, 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
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
Brongers, E.H. • Grebbelinie �940
ISBn 978-90-59��-083-0 • € 26,-
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Brongers, E.H. • De slag om de
residentie
ISBn 978-90-59��-�38-7 • € 24,95 
• De opmars naar
Brongers, E.H. 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 Reyn-
ders. 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, Anita de / Keizer, Martine
‘Omdat dieren helpen’
ISBn 978-90-59��-683-2 • € �6,95
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 • De Baader 
Meinhof Groep
ISBn  978-90-59��-8�3-3 •€ �8.95
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 Hez-
bollah, Hamas en Palestijnse Islami-
tische 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 ade-
nauer. Een biografie
ISBn 978- 90-59��-8�8-8 • € 22,95
Coppes, Bob • Bijna Dood Ervarin-
gen en wereldreligies
ISBn 978-90-59��-680-� • € �7,95
Cortés, Juan Donoso • Katholi-
cisme, 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

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
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
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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
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, Ton • Maatschappij of haat-
schappij 
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

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 ge-
schiedenis van de familie Manríquez
ISBn 978-90-59��-332-9 • € �7,95
Gelre, Henk van • Mijn herwaarde-
ring 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
Gerritsen, 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
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 bijzon-
der 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 laatstev 
salto
ISBn 978-90-59��-373-2 • € �4,95
Goote & Sluyser • Een plan van
onbeschrijfelijke grootheid
ISBn 978-90-59��-507-� • € �7,95
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
Güppertz, Clemens • Ongevat verlangen
ISBn 978-90-59��-854-6 • € �0,95
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 2e
Wereldoorlog
ISBn 978-90-59��-�46-2 • € 27,95
Hamersveld, Marcel van /
Klinkhamer, Michiel • Messianisme
zonder mededogen.
ISBn 978-90-75323-320 • € �4,95
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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
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
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  abrahami-
tisch manifest. Verslag van een filoso-
fisch sabbatjaar
ISBn 978-90-59��-3�2-� • € 24,95
Hoff, Ruud • arafat
ISBn 978-90-59��-�0�-� • € �4,95
Hofman, Henk • Verlicht ofverblind?
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, Antoine • 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 • € 24,95 
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 • € �7.95
Houdt, Koos van • Opstellen rond
de grondwet voor Europa
ISBn 978-90-59��-�82-0 • € �4,95
Houdt, Koos van • Otto von Habs-
burg
ISBn 978-90-59��-4�2-8 • € �4,95
Hout, Andre • Ik was een bewegelijk 
jongetje. Een kind, een oorlog, een 
toekomst 
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
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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 blauwbilg-
orgel 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 
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 nako-
melingen
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
Jeronimoon, J. • Het nieuwe leren 
van de keizer 
ISBn 978-90-59��-737-2 • € �8,95
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, 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 
Wereld-oorlog 
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 • nederlan-
ders 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 Wereld-oorlog 
Van Anzio tot Zitadelle.
ISBn 978-90-59��-497-5 • € 27,95
Keyserling, Eduard von • Branding
ISBn 978-90-75323-6�0 • € �4,95
Kikkert, J.G. • De zeven levens van
‘The Cat’. Een halve eeuw contraspio-
nage 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
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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 •  Juliana 
ISBn 978-90-59��-87�-3 • € 24,95
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
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
Knotterus, Ivo • Het geheim van Paolo
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 • € �6,95
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
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 tac-
tische 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
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,-
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 nuch-
tere 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
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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 Raul 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
Lennaart, Allen, Meyer, Willem 
L., Kraaijpoel, Diedrik • niet alles 
is kunst 
ISBn 978-90-59��-866-9 • € �9,95
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
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 •  Voeten als strijkijzers
ISBn 978-90-59��- 84�-6 • € �9,95
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
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 ken-
tering
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
(2e druk). Verzetsman en groot
schrijver
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
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
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
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
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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 para-
dijsvogels.  Te vroeg overleden bekende 
Nederlanders 
ISBn 978-90-59��-826-3 • € �7.95
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��-329-� • € 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
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 • € �7,95
Mulders, Jean Paul •  De zoon van 
Hitler
ISBn 978-90-59��-836-2 • € �2,95
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-� • € �6,95
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��-660-3 • € �4,95
Nolen, Ankie • Het land der Katharen
ISBn 978-90-59��-774-7 • € �4,95
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
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 Christen-
dom 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 • € 8,95
Paris, Francis • Marek.
Het uur van de dode wolf
ISBn 978-90-59��-6�8-4 • € 8,95
Paris, Francis • Marek.
De val van de feniks
ISBn 978-90-59��-6�9-� • € 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 • € �9,95
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
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Pierik, Perry e.a. • Ten oorlog
ISBn 978-90-59��-7�2-9 • € �9,95
Pierik, Perry / Huijser, Wim • De
inkt van arcadia
ISBn 978-90-59��-672-6 • € 24,95
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
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 Nieuwen-
huizen (red.) • Elfde bulletin van de 
Tweede Wereldoorlog
ISBn 978-90-59��-648-� • € 24,95
Pikkemaat, Guus • Eleonora van
aquitanië ��22-�204. Een bijzon-
dere vrouw in het zomertij der mid-
deleeuwen.
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
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 • € ��,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
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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
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 • Bijzon-
dere 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
ISBn 978-90-59��- 799-0 • € �9.95
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
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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, samenle-
vingen, 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
Schalekamp, Jean • Van een eiland
kun je niet vluchten
ISBn 90-75323-45-X • € �6,95

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
Schurgens, Jan • De ondoorgronde-
lijke 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
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 bij-
zonder 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 gelo-
ven. 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
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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 • € �9,95 
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 • € 22,95
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
Tiggelen, Martijn van • De bevrij-
ding van Steenbergen of Scherven 
van een spiegel
ISBn 978-90-59��-596-5 • € �6,95
Tiggelen, Martijn van • De horizont
en de blauwe hemel
ISBn 978-90-59��-600-9 • € �4,95
Toonen, Elbert • De Russische tra-
gedie 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 der • 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
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 calvinisti-
sche 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
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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 • John McCain 
De Amerikaanse keizer 
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 • John F. 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 • € �9,95
Verkijk, Dick • Die slappe neder-
landers. 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
Vermaat, Emerson • ‘Het is allemaal 
de schuld van Joden en amerikanen’
ISBn 978-90-59��-406-7 • € �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
Vermaat, Emerson • Het Molotov 
Ribbentrop pact
ISBn 978-90-59��-838-6 • € �9,95 
Vermaat, Emerson • nazi’s, commu-
nisten en islamisten. Opmerkelijke 
allianties tussen extremisten
ISBn 978-90-59��-72�-� • € �5,95
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
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
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
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
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 
wielerlegenden
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��-875-� • €�6,95
Wijvekate, Maren L. • Positieve
wendingen in je leven
ISBn 978-90-59��-330-5 • € �9,95
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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
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 kamerge-
noot 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
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 • € �7,95

Diversen

• 21 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. • Those last �00
victorious Days of �9�8
Germany not beaten in the field?
ISBn 978-90-59��-�56-� • € �4,95
Bakker, Geeri • The adoption 
handbook
ISBn 978-90-59��-3�5-2 • € �9,95
Brongers,  E.H. Lieutenant-colonel •
The Battle for The 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. The ultimate spiritual society 
ISBn 978-90-59��- 870-6 • € �8,95
Kursietis, Andries J. • The
Wehrmacht at War �939- �945. 
The 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 Reflection on
Central Europe
ISBn 978-90-75323-��5 • € 22,95
Pierik, Perry • Hungary �944-�945. 
The 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 • The
increasing Role of nutricion
and Genomics in the Prevention
and Management of Desease
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 • The train
that disappeared into history. The
Berlin-to-Bagdad Railway and how
it led to the Great War
ISBn 978-90-59��-573-6 • € 24,95
Stam, Arthur • The Diplomacy of
the new Order.The Foreign Policy of
Japan, Germany and Italy: 1931-945
ISBn 978-90-59��-436-4 • € �2,50
Veen, Koert ter • The Templars
ISBn 978-90-59��-374-9 • € �9,95
Vaessen, Henk • The Silent Final
ISBn 978-90-59��-839-3 • € �9,95
Verhoef, C.E.H.J. • The Battle for
Ginkel Heath near Ede, �7 and �8
September �944
ISBn 978-90-59��-386-2 © �4,95
Zee, Nanda van der • The
Roommate of anne Frank.
ISBn 978-90-59��-096-0 • € �3,50
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