
De grote klassieken, Hermann Hesse, Thomas Mann, gaan hand in hand met 
hun meer eigentijdse opvolgers, zoals Jan Cremer en Jan Wolkers. Hun rijke 
levens inspireerden op hun beurt weer nieuw auteurs tot lijvige biografieën. Zo 
vloeit de Inkt van Arcadië. De tijden zijn onzeker, maar het boek gaat van hand 
tot hand. Aan sommige tradities moeten we maar vasthouden. Anderen doen 
hun intrede, zoals het bijgevoegde bestelformulier vol schitterende aanbiedin-
gen. Aspekt wenst u veel leesgenot.

Dr. Perry Pierik
Uitgeverij Aspekt, Soesterberg
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“Alles wat ik denk en schrijf, staat tegen de achtergrond van het 
sterven.” (Thomas Mann, 1931)

Het beschrijven van een groots leven als dat van Thomas 
Mann (�875 Lübeck – �955 Zürich)  is meer dan een 
avontuurlijke reis.  Natuurlijk kennen wij hem als auteur 
van Buddenbrooks, een roman die in �90� verscheen – in 
dat jaar verzucht hij “wie zegt dat er �00 exemplaren 
worden verkocht?” –  en waar hij vervolgens in �929 de 
Nobelprijs voor ontving, auteur van De dood in Venetië, 
Doctor Faustus en De Toverberg.

In deze biografie zal de focus vooral liggen 
op het schrijverschap van Thomas Mann, 
als datgene wat van hem in onze tijd als 
universeel geldend is overgeleverd. Want 
naast het belang van zijn achtergrond, zijn 
complexe relatie met zijn vier jaar oudere 
broer Heinrich, die als auteur aanvankelijk 
zijn leermeester was, zijn eveneens com-
plexe relatie tot vrouwen omdat hij zijn 
homoseksuele gevoelens geen volwaardige 
plaats in zijn leven kon geven en zijn rela-
tie tot zijn vrouw Katia Mann- Pringsheim 
en zes kinderen, is Thomas Mann vooral 
de auteur van het Fin de siècle en van het 
interbellum, die met moeite afscheid nam 
van Duitsland toen het land was uitgele-
verd aan de nazi’s. 

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

Margreet den Buurman is literatuurwe-
tenschapper, vertaler Duits en auteur. Bij 
Aspekt verscheen recent van haar Duitse 
herfst, De Rote Armee Fraktion, en eerder de 
verhalenbundel ‘In de greep van Houdini’, 
naast vele vertalingen uit het Duits.

ISBN-�3: 978-90-59��-876-8
Nur 300
Geïllustreerd
Formaat �5,5 x 23,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 420 pagina’s
Paperback € �8,95
Verschijnt mei 20�0

Margreet den Buurman BIOGRAFIE

Thomas Mann
Schrijverschap tegen vergankelijkheid



3VOORJAAR 20�0

Heinrich MannROMAN

De Onderdaan

‘De Onderdaan’ van Heinrich Mann, 
broer van Nobelprijswinnaar Thomas 
Mann, is een van de meest opmerke-
lijke en belangrijke Duitse romans uit 
de eerste helft van de twintigste eeuw. 
Het boek verscheen in de Eerste We-
reldoorlog en was direct onderwerp 
van heftig debat. Het boek, waarin de 
papierfabrikant Dr. Diederich Hessling 
centraal staat, vormde een satire op het 
Wilhelminische Duitsland. 

Centraal hierbij stond de kritiek van 
Heinrich Mann op de Duitse standen-
maatschappij waarbij omhoog gelikt 
werd en naar beneden getrapt.  Het 
Duitse establishment was ‘not amused’ 
en het boek werd direct verboden. Na de 
Eerste Wereldoorlog maakte De Onder-
daan een ‘comeback’ om in �933, toen 
de nazi’s aan de macht kwamen, opnieuw 

in ongenade te vallen. Josef Goebbels, de Duitse minis-
ter van propaganda liet ‘De Onderdaan’ in het openbaar 
verbranden. Heinrich Mann week in �933 uit naar het 
buitenland en ‘De Onderdaan’ vormde sindsdien een 
blijvende aanklacht tegen onverdraagzaamheid.

Dit boek wordt over het algemeen gezien als een van 
de beste werken van Heinrich Mann. In �947 verscheen 
een Nederlandse editie. 

ISBN-�3: 978-90-59��-8�3-3
Nur 300
Formaat �5,5 x 23,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 4�5 pagina’s
Paperback € 22,95
Verschijnt maart 20�0
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Hermann Hesse behoort tot de schrijvers die het geluk 
hadden oud te worden. Hierdoor kon hij over lange tijd 
toonaangevende karakteristieken in werk en leven vast-
leggen. Hesse was, na een leven vol intensiteit en pro-
ductie, 85 jaar geworden. Hij keek terug op een carrière 
vol opgang en tegenspoed. Het aantal Hesse-golven in 
de literatuur is aanzienlijk geweest. Steeds weer werd er 
gereageerd op de geheel eigen aspecten in zijn werk met 
betrekking tot de sociale en politieke omwentelingen 
van zijn tijd. Hesse was niet anti-Duits maar wel kritisch 
tegenover de zich aftekenende totalitaire staat. Door zijn 

hele werk heen strooide hij zijn doorleef-
de gedichten en teksten over het ouder 
worden. De jaren maken hem werkelijk 
wijs. Hij doorziet steeds beter de knel-
punten in zijn leven, hij waardeert meer 
en meer het dagelijks opkomen van de 
zon. Bij verlies van kleur en hartstocht 
geniet hij steeds meer van contouren en 
profielen. Ouder wordend blijft in hem 
de jeugd leven. Het ouder worden neemt 
hij als afscheid mee naar de mooiere we-
reld na het graf. De thans weer gelezen 
en geprezen Hesse leert ons de kunst van 
het ouder worden. Dit voor alle liefheb-
bers van Hesse verrassende boek is voor-
zien van foto’s van Hesse’s zoon Martin 
Hesse. Het boek werd samengesteld door 
Volker Michels, uitgever van Hesse bij 
de vermaarde uitgeverij Suhrkamp. Evert 
van Leerdam verzorgde de vertaling.

ISBN-�3: 978-90-59��-933-8
Nur 300
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang �92 pagina’s
Paperback € �8,95
Verschijnt februari 20�0

Hermann Hesse LITERATUUR / HUMAN INTREST

De kunst van het ouder worden
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Hermann HesseLITERATUUR / HUMAN INTREST

Het geluk van de liefde

Liefde is een thema dat in het werk 
van Hermann Hesse (�877 – �962) 
een eminente plaats inneemt. Im-
mers, zo stelt de met de Nobelprijs 
voor literatuur gelauwerde schrijver, 
het leven krijgt pas zin door de liefde. 
In deze bundel is een aantal verhalen, ge-
dichten en citaten bijeengebracht, waarin 
de liefde in al haar verschijningsvormen 
centraal staat. Van de eerste, schuchtere 
verliefdheid tot de allesomvattende liefde 
voor alles wat op aarde leeft, waarbij het 

niet uitmaakt wie of wat je bent of waar je woont. Lang-
zaam maakt de aanvankelijke begeerte plaats voor wijs-
heid. En hoe groter onze liefde en overgave is, des te die-
per wordt voor ons de zin van het leven. In dit opzicht is 
dit boek in een tijd van individualisering hoogst actueel! 
Het is een ontwikkeling die iedereen,  naarmate hij of zij 
ouder wordt, ondergaat en die wij hier samen met Hesse 
op de voet kunnen volgen. 

ISBN-�3: 978-90-59��-�4�-7
Nur 300
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 204 pagina’s
Paperback € �4,95
Reeds verschenen
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Er is nauwelijks een schrijver die zo veel heeft gelezen 
als Hermann Hesse (�877-�962) en tegelijkertijd zo 
veel lezers heeft bereikt met zijn boekbesprekingen over 
de wereldliteratuur uit het eerste tijdvak van de vorige 
eeuw. Daarvan getuigen talrijke essays, beschouwingen 
en opstellen over zinvolle en onzinnige literaire ontwik-
kelingen, over het boek als sleutel tot kennis, als ver-
rijking en intensivering van het eigen leven en beleven.  
In �946 won Hesse de Nobelprijs voor de literatuur. 
Dit boek geeft voor het eerst een verzameling diepzinnige 

artikelen van Hesse over de literatuur, 
aangevuld met talrijke stukken, die niet in 
zijn Verzamelde Werken zijn opgenomen.

‘Boeken zijn er niet om mensen die niet 
in staat zijn om te leven, een goedkoop en 
bedrieglijk surrogaatleven te verschaffen. 
Integendeel, boeken hebben pas waarde, als 
ze naar het leven voeren en het leven dienen 
en er nuttig voor zijn, en ieder leesuur is 
verspild, waaruit niet een vonk van kracht, 
een besef van verjonging, een zweem van 
nieuwe frisheid voor de lezer ontstaat.’

Dit boek werd vertaald door Alfred Krans.

ISBN-�3: 978-90-59��-59�-0
Nur 300
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 4�0 pagina’s
Paperback € 22,95
Reeds verschenen

Hermann Hesse LITERATUUR

Over literatuur
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Hermann HesseNON-FICTIE

Mijn politieke geweten
Een keuze uit de politieke geschriften 1914 – 1962

Hermann Hesse, die in �946 de Nobel-
prijs voor de literatuur kreeg, heeft in 
zijn politieke geschriften de actuele ge-
beurtenissen van zijn tijd zeer betrok-
ken en vooruitblikkend gevolgd en is er 
in geslaagd, ondanks alle protectionis-
tische pogingen van politieke partijen 
en belangengroeperingen, zijn onaf-
hankelijke oordeel te bewaren. Ze vor-
men in feite het exacte spiegelbeeld van 
zijn romans, vertellingen, sprookjes en 

gedichten. Zijn politieke ervaringen tijdens de Eerste 
Wereldoorlog, toen hij vrijwillig naar Zwitserland was 
geëmigreerd, vormen de basis voor zijn engagement, 
net zoals zijn supranationale afkomst en zijn buiten-
gewone drang naar zelfbeschikking. Van zijn totale 
immuniteit tegenover modes en opgeblazen politieke, 
actuele en journalistieke domheden kunnen we nog 
steeds belangstellend veel leren.
 
Dit boek werd vertaald door Alfred Krans. 

ISBN-�3: 978-90-59��-5�5-6
Nur 300
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 320 pagina’s
Paperback € 22,95
Reeds verschenen
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ISBN-�3: 978-90-59��-942-0
Nur 680
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 208 pagina’s
Paperback € �7,95
Verschijnt mei 20�0

Gerhard Hartdorff BIOGRAFIE

Martin Bril
Leven en schrijven alsof het je overkomt

Martin Bril vertegenwoordigde in zijn hoogtijdagen een 
volstrekt unieke en markante stijl. Zijn columns werden 
‘gevreten’ en vormden voor menig krantenlezer een mooi 
verstild moment van een verder hectische dag. Hij werd 
er beroemd mee, kwam op TV en in het theater. Bij de 
teksten bleek een bijzondere stem te horen en een inte-
ressante persoon om naar te kijken. Gerhard Hartdorff 
dook in de wereld die Martin Bril heette en ontdekte 
een wereld zoveel groter dan de kleine columns die hem 
bekend en bemind maakten.
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Gerhard Hartdorff BIOGRAFIE

Martin Bril 
Leven en schrijven alsof het je overkomt
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Amerika stond op zijn kop toen in 2003 bij de Oscaruit-
reiking The Pianist, van de geniale Pools- Franse regisseur 
Roman Polanski  in de prijzen viel. Sinds �977  liep er 
tegen hem een arrestatiebevel wegens seks  met een der-
tienjarig meisje. Hij wist de gevangenisstraf te ontlopen 
door naar Europa te vluchten. De 39 jarige Samantha 
Geimer, inmiddels getrouwd en moeder van drie kin-
deren, verscheen in het TV-programma van Larry King. 
Is de zaak verjaard of moet Polanski alsnog zijn straf 
uitzitten? De Amerikaanse justitie vond van wel. Toen 
Polanski in oktober 2009 in Zürich arriveerde om een 
oeuvre prijs in ontvangst nemen, werd hij op het vlieg-

veld gearresteerd om uitgeleverd te wor-
den aan Amerika. De meningen waren 
verdeeld. Had de Joodse regisseur al niet 
genoeg geleden?  Als kind van zes zat hij 
in het door de Duitsers bewaakte getto 
van Krakau. Zijn moeder, die gedepor-
teerd werd naar Auschwitz, keerde niet 
terug. Zijn vader werd dwangarbeider in 
Mauthausen. Roman wist het getto te 
ontvluchten en overleefde bij katholieke 
families. Na de oorlog volgde hij de film-
school van Lodz en werd een beroemd 
regisseur. In �968 trouwde hij de mooie 
Amerikaanse actrice Sharon Tate. Polan-
ski was voor filmopnamen in Londen 
toen zijn, ruim acht maanden zwangere 
vrouw, in Benedict Canyon,  door een 
duivelse bende met zestien messteken 
om het leven werd gebracht. 

Het ‘Christelijk betrokken’ Nederlands 
Dagblad vond het ontstellend dat linkse 
intellectuelen het opnamen voor Polan-
ski. Oordeelt U zelf.

ISBN-�3: 978-90-59��-936-9
Nur 68�
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 308 pagina’s
Paperback € 22,95
Verschijnt maart 20�0

Adrian Stahlecker BIOGRAFIE

Roman Polanski
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 Adrian StahleckerBIOGRAFIE

Roman Polanski
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ISBN-�3: 978-90-59��-950-5
Nur 740
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 340 pagina’s
Paperback € �7,95
Verschijnt december 2009

Arend Jan Boekestijn NON-FICTIE

De prijs van een slecht geweten
Waarom hulp in haar huidige vorm niet werkt

Lange tijd bestond er in de Haagse politiek een con-
sensus dat ons land hulp zou moeten geven aan arme 
landen. De laatste tijd ligt ontwikkelingssamenwerking 
onder vuur. Boekestijn, voormalig woordvoerder ont-
wikkelingssamenwerking van de VVD fractie, heeft zich 
daarbij niet onbetuigd gelaten. Dit boek laat zich lezen 
als zijn persoonlijke strijd en die van zijn partij tegen de 
gevestigde belangen in de hulpindustrie.

In dit boek betoogt Boekestijn dat de hulp in zijn hui-
dige vorm arme landen meer schaadt dan baat. Het 

huidige beleid stimuleert vooral hulpver-
slaving en bestendigt dubieuze regimes. 
Politici, ambtenaren en werknemers in 
de ontwikkelingsindustrie weten dit heel 
goed maar houden hun mond. Verschil-
lende motieven spelen hier een rol. Veel 
mensen verdienen hun boterham in de 
ontwikkelingsindustrie en hebben er 
geen belang bij om de vuile was buiten 
te hangen. Anderen zwelgen in politiek 
correct denken. En nog weer anderen 
kopen met de hulp een slecht geweten 
af. Helaas betalen de allerarmsten daar 
een prijs voor.

Dit boek bevat niet alleen een scherpe 
aanval op de ontwikkelingsindustrie 
maar schetst op basis van de theorie van 
de Nobelprijswinnaar Douglass C. North 
ook de contouren van een beleid waar de 
allerarmsten wel baat bij hebben.

Arend Jan Boekestijn (�959) is histori-
cus en verbonden aan de Universiteit 
Utrecht. Hij was Tweede Kamerlid voor 
de VVD van november 2006 tot novem-
ber 2009
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Arend Jan BoekestijnNON-FICTIE

De prijs van een slecht geweten
Waarom hulp in haar huidige vorm niet werkt
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Pamela Hemelrijk NON-FICTIE

Niemands knecht
Pamfletten uit het Hemelrijk 1993-2002 met een voorwoord van Stan de Jong

De ons helaas veel te jong ontvallen  Pamela Hemelrijk 
behoorde tot de opmerkelijkste stemmen van de schrij-
vende pers. Zij had een feilloos gevoel voor onrecht en 
stak haar mening niet onder stoelen of banken. Dit leidde 
tot menig conflict. Dit maakte haar tot een zeer bevlogen 
vrouw, die ook niet bang was voor kritiek op haar eigen 
vakbroeders, die zij graag met spot en sympathie ‘sjoerna-
listen’ noemde. Stan de Jong  schreef de inleiding bij deze 
heruitgave van de Pamfletten uit het Hemelrijk.

ISBN-�3: 978-90-59��-949-9
Nur 740
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 320pagina’s
Paperback € �9,95
Verschijnt januari 20�0
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Pamela HemelrijkNON-FICTIE

Niemands knecht
Pamfletten uit het Hemelrijk 1993-2002 met een voorwoord van Stan de Jong
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In dit rijk gedocumenteerde boek worden de wortels van 
Jan Cremers kunstenaars- en schrijverschap blootgelegd.

Jan Cremer, portret van een legende: Van ondervoede oor-
logswees tot gevierd kunstenaar en bestsellerschrijver: het 
levensverhaal van Jan Cremer leest als een jongensboek…
met veel pikante passages. Voordat hij als kunstenaar en 
schrijver wereldberoemd werd, had Cremer tientallen 
baantjes, onder meer als reclameschilder, fabrieksarbei-
der, beroepsmilitair, kermisklant, theaterfigurant, boe-
renknecht, nachtportier en matroos op de wilde vaart. 
Zijn nomadische vrijheidsdrang voerde hem van zijn 

geboortestad Enschede naar Amsterdam, 
Parijs, Ibiza, New York, Cape Cod, zijn 
‘moederland’ Hongarije en tal van andere 
locaties. Zijn schilderijen maakten een 
zegetoer door de internationale kunstwe-
reld en zijn ‘onverbiddelijke bestseller’ Ik 
Jan Cremer werd wereldwijd vertaald en 
behaalde een miljoenenoplage.

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

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

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

Willen Frederik Hermans

Dütting publiceerde bij Aspekt vertalin-
gen, documentaires en fictie.

ISBN-�3: 978-90-59��-886-7
Nur 300
Formaat �5,5 x 23,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 480 pagina’s
Paperback € 24,95
Verschijnt maart 20�0

Hans Dütting LITERATUUR

Jan Cremer
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Hans DüttingLITERATUUR
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Droog nu je tranen, niets is verloren is een novelle van 
Hans Dütting over seksueel en culinair plezier, een drie-
hoeksverhouding, een platonische liefde, saffische liefde, 
erotische fotografie, zelfmoord, en een mysterieuze stie-
renvechtster.

De fotograaf Alain Viard zocht zonder er over na te 
denken naar het onbegrensde in de liefde, de vrouw 
die alles met hem wil delen, zelfs minnaressen, heet 
Agnes Hollander.

Droog nu je tranen, niets is verloren is 
een romantisch avontuur vol seksuele 
extase en zelfs een zachte dood: Eros en 
Tanathos zoals in de film Matador van 
Pedro Almodovar.

Hans Dütting heeft de afgelopen vijf-
entwintig jaar een veelzijdig oeuvre op-
gebouwd, documentaires over schrijvers 
als, Hugo Claus, Jan Cremer Harry Mu-
lisch, en Jan Wolkers, novellen, essays, 
dagboeken en vertalingen.

ISBN-�3: 978-90-59��-955-0
Nur 300
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag Bernadette Berteloot
Omvang 248 pagina’s
Paperback € �6,95
Verschijnt april 20�0

Hans Dütting LITERATUUR

Droog nu je tranen, niets is verloren
erotische novelle
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Hans DüttingLITERAIR DAGBOEK

Wijn, Vrouwen en Plezier
Een openhartig dagboek

‘Voor het eerst heb ik iets autobiogra-
fisch geschreven, mijn ongepubliceerde 
brieven niet meegerekend. Het was niet 
bedoeling het dagboek te publiceren. Ik 
wilde gewoon voor mijzelf een aantal 
emoties en dingen die mij bezighielden 
vastleggen. Toen het eenmaal was op-
geschreven en ik tijdens het uittikken 
van dit dagboek best tevreden was over 
de tekst, hoe intiem soms ook, dacht ik: 
waarom niet publiceren? Ik heb het ge-
voel voor mijn plezier op deze wereld te 
zijn, en bij plezier denk ik aan: vrouwen, 
wijn, eten, werken, lezen, schrijven, sla-
pen, observeren en praten. Aangezien ik 
van mening ben dat iedereen alles van mij 
mag weten, heb ik ook de intiemste seks-
passages niet weggelaten. Seks is nooit 
een probleem voor me geweest, ik kan er 
net zo gemakkelijk over praten en schrij-
ven als over eten en drinken.’ Hans Düt-
ting is auteur en vertaler. Hij publiceerde 
bij Aspekt: Jack London – De Witte Stilte, 
Profiel Harry Mulisch – Een documentaire, 

Jan Wolkers – De Rubens van de literatuur, Hugo Claus De 
Reus van Vlaanderen. Hij is ook de auteur van de novelle 
Zen en de kunst van het zwaard (uitverkocht) en de mo-
nografie Jan Cremer Documentaire (wordt herdrukt) en 
in voorbereiding: Het Rijk der Dromen (novellen en es-
says) Menno Schenke in Het Algemeen Dagblad: ‘Hans 
Dütting effent met zijn Profiel Harry Mulisch het pad 
voor de biograaf van straks.’ Hans Renders: ‘Hans Düt-
ting is niet alleen een bewonderaar van Harry Mulisch, 
hij is ook een grondig documentalist.’ 

ISBN-�3: 978-90-59��-6�2-2
Nur 300
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang �96 pagina’s
Paperback € �8,95
Reeds verschenen
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ISBN-�3: 978-90-59��-93�-4
Nur 300
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang �28 pagina’s
Paperback € �2,95
Verschijnt maart 20�0

Boudewijn van Houten ROMAN

Een andere wereld

Dit boek gaat over een zoekende vrouw, aristocratisch, 
eigenzinnig, en nog volop in het leven staand. Maar een 
schaduw hangt over haar huwelijk met haar alcoholische 
man en ook haar moederschap over vier kinderen is niet 
alles vervullend. Een jongeman dient zich aan, en een 
hartstochtelijke verhouding volgt. Een niet ongevaarlijke 
relatie is het gevolg: De vrouw gaat hem onderhouden en 
haalt hem in huis. Hij laat zich haar gulheid en onvoor-
waardelijke liefde graag aanleunen,  maar intussen heeft 
hij andere affaires. Op een dag komen twee rechercheurs 
hem arresteren vanwege iets dat hij vroeger met vrienden 

heeft uitgehaald. Er ontstaat een loyali-
teitsconflict. Moet zij kiezen voor haar 
oude, veilige leven, of kiest zij voor haar 
onstuimige nieuwe liefde, waarvan zij 
ook ergens wel weet dat deze nimmer 
stand kan houden. Wint de ratio of de 
passie? Een prachtige roman over de 
vrijmoedige jaren zestig. . 

Boudewijn van Houten, �939, schrijft 
voornamelijk autobiografisch. Hoor-
den we in Zoveel lol over zijn jaren in 
het studentencorps en in Fout over zijn 
jeugd in een nationaal-socialistisch ge-
zin, in De vlucht naar voren vertelde 
hij over zijn Brusselse jaren en in Onze 
hoogmoed over de postwisselfraude die 
hij met vrienden pleegde. Een andere 
wereld kunnen we, als het vervolg van 
dit laatstgenoemde, door de pers goed 
ontvangen boek beschouwen. 
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Boudewijn van HoutenROMAN
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In de jaren zeventig ziet Thomas, een student met literaire 
aspiraties, samen met zijn vriendin Olga Jongkind God-
ards film Pierrot le fou. De film maakt een onvergetelijke 
indruk op hem: schoonheid, politiek en een spannend 
verhaal kunnen dus toch samengaan! Kort na het zien 
van de film verdwijnt Olga plotseling uit zijn leven.
Een kwart eeuw later doet Thomas – inmiddels redac-
teur bij een uitgeverij en schrijver van essays en boeken 
over kunst - mee aan een televisiequiz. Omdat hij het 
antwoord weet op de laatste vraag, een vraag over de 
schilder Jongkind, wint hij een miljoen. Maar het enige 

wat hem nog interesseert is de verblijf-
plaats van Olga Jongkind, en waarom zij 
destijds zo plotseling is verdwenen.
De zomer van Godard beschrijft de zoek-
tocht naar Olga, die tegelijk een zoek-
tocht is naar de schoonheid van musea 
in de Franse provincie en naar de ver-
houding tussen ‘sociaal bewustzijn èn in-
dividuele autonomie. Evenwicht èn vita-
liteit. Passie voor kunst èn voor politiek. 
Het vermogen om oprecht te wanhopen 
over het lot van de wereld en tegelijk 
zonder krampachtigheid van het leven te 
genieten.’  

Hein-Anton van der Heijden is politico-
loog aan de Universiteit van Amsterdam. 
Verhalen van zijn hand verschenen in 
De Gids en De tweede Ronde, en werden 
door de pers enthousiast ontvangen: 
 
‘… het geslaagde debuut van Hein-An-
ton van der Heijden’ (Vrij Nederland)

ISBN-�3: 978-90-59��-934-5
Nur 300
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 378 pagina’s
Paperback € �9,95
Verschijnt februari 20�0

Hein-Anton van der Heijden ROMAN

De zomer van Godard
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Elisabeth BosROMAN

Dancrune van Witte Paarden

ISBN-�3: 978-90-59��-938-3
Nur 300
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 3�2 pagina’s
Paperback € �8,95
Verschijnt maart 20�0

Dancrune leeft aan het begin van onze 
jaartelling in het land van de Friezen. Net 
als een groot deel van Europa ontkomt 
ook deze stam niet aan de expansiezucht 
en afpersingspraktijken van de Romeinse 
keizer en zijn gezagdragers.

De jonge vrouw, geboren met een mis-
maakt gezicht, heeft een zwaar leven. 
Hoewel haar volk gelooft dat ze door de 
goden is vervloekt, zal ze uiteindelijk een 
zegen voor hen zijn.

Rond het jaar �900 komt Dancrune’s ziel 
terug in de huid van de Hollandse Ma-
rianne. Wederom in dezelfde streek als 
die van vele tientallen eeuwen terug. Een 
groot aantal van haar familie en vrienden 
van toen reïncarneren eveneens opnieuw. 
Napoleon Bonaparte heeft net als de 
Romeinse keizers in hun gloriejaren de 
macht over Europa. Marianne kan haar 
intense gevoelens van afkeer van zuider-
lingen, wetgevers en de adel niet hele-
maal plaatsen.

Ze lijkt meer dan anderen onder hun macht gebukt te 
gaan.Haat en liefde lijken als een rode draad door haar 
leven te zijn verweven.

Rune wordt geboren in buurtschap “De Witte Paarden” 
in de jaren zestig van de 20e eeuw. Dit plaatsje in de kop 
van Overijssel is de geborgen thuishaven van haar jeugd. 
Alles verandert echter na haar middelbare schooltijd. 
Maar net als in haar eerdere levens is haar bestaan door-
trokken van mystieke ervaringen. Twee witte paarden 
wijzen haar opnieuw de weg.
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Vlucht uit de Blauwe Koepel is een sciencefiction die zich 
afspeelt in een verre toekomst, nadat de mensheid op-
nieuw door een “flessenhals” is gegaan. De Amerika’s 
zijn opnieuw door mensen in gebruik genomen. Kennis 
van natuur en techniek heeft zich daarna tot nog groter 
hoogte kunnen ontwikkelen. Echte sterrenvaart is daar-
mee technisch mogelijk geworden. 

Door relativistische tijdsrek, gekoppeld aan zeer grote 
snelheid, kunnen de astronauten al na korte reistijd de 
sterren en hun omgeving gaan verkennen. Voor de ach-

terblijvers op aarde geldt deze tijdsrek 
niet. Zij moeten generaties lang op de 
terugkeer van deze astronauten wachten. 
Onverwachte ontwikkelingen hebben 
ertoe geleid dat grote wijsheid tot de 
mensen gekomen is. Oorlogen worden 
daarom niet meer gevoerd en de mensen 
zijn in staat om heel lang te wachten op 
terugkeer van de ruimtevaarders. Deze 
keren terug met berichten waarvan de 
mensen opkijken. Berichten die de men-
sen op aarde weer nieuwe hoop geven. 

ISBN-�3: 978-90-59��-953-6
Nur 300
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 352 pagina’s
Paperback € �9,95
Verschijnt april 20�0

Rien van Os SCIENCEFICTION

Vlucht uit de Blauwe Koepel
Eerste verkenningen, Sirus voorbij
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Wim HuijserLITERATUUR

50 maal lezer
een leesgeschiedenis

In zijn vijftigste levensjaar maakt een le-
zer de balans op. Wat heeft hij gelezen? 
Wat is nog ongelezen gebleven? Zijn 
boekenkast herbergt zijn leesgeschiede-
nis. De vraag is: hoe vat je die geschie-
denis samen? Wim Huijser koos in die 
terugblik voor vijftig titels; daar moest 
het bij blijven. Wat hij bespreekt zijn de 
titels die hem dwalend langs zijn boe-
kenkasten zijn opgevallen, omdat hij er 
een bijzondere herinnering aan had, er 
zich een haakje vormde met een gebeur-
tenis die daar ogenschijnlijk los van staat. 
De uiteindelijke selectie vormde zich in 
de tijdspanne van enkele weken. Had 
hij er langer over nagedacht, dan was er 
wellicht een heel andere lijst ontstaan. 
Nou ja, De ontdekking van de hemel was 
waarschijnlijk ook in elke andere selec-
tie overeind gebleven, evenals Eline Vere, 
het boek waarvan Carlos Ruiz Zafón 
zou zeggen dat het een paleis in zijn ge-
heugen beitelde. Huijser heeft al met al 
vijftig boeken willen neerzetten die ook 
aangeven hoe hij met zijn boekbezit om-
gaat. Waar hij door verleid wordt, wat hij 

impulsief aanschaft, waar hij door geraakt werd, waar hij 
intens van genoten heeft en wat hij tot op de dag van 
vandaag ongelezen heeft gelaten. Ook dat laatste boek is 
waardevol. Als lezer ben je er als het ware mee in gesprek, 
het daagt je uit, het voedt het verlangen, je tast elkaars 
geduld af.

Wim Huijser is biograaf van C. Buddingh’ en publiceerde 
eerder bij Aspekt over zeer uiteenlopende onderwerpen 
als Groot-Brittannië, kunst, natuur, rouwverwerking en 
verlangen. 

ISBN-�3: 978-90-59��-940-6
Nur 300
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag Jan Hiensch
Omvang �20 pagina’s
Paperback € �5,95
Verschijnt april 20�0



26 UITGEVERIJ ASPEKt

Deze biografie beschrijft het leven van Konrad Ade-
nauer (1876-1967), de eerste naoorlogse Duitse kan-
selier. Geboren in Keulen bracht hij het in 1917 tot 
burgemeester van deze stad, wat hij zou blijven tot aan 
zijn afzetting door de nazi’s in 1933. Tijdens het Derde 
Rijk bleef hij zo veel mogelijk op de achtergrond, hoe-
wel hij verschillende keren werd gearresteerd wegens 
vermeende banden met tegenstanders van het regime.

Na de val van het Derde Rijk op 8 mei 1945 trad hij 
toe tot de pas opgerichte Christen-Demokratische 

Union (CDU), waarvan hij in amper 
drie jaar tijd de absolute voorman werd. 
Hij was in 1948 voorzitter van de Par-
lementaire Raad die de grondwet voor 
de Bondsrepubliek opstelde en werd in 
1949 gekozen tot kanselier. Zijn be-
leid was gericht op economisch herstel 
en verzoening met de voormalige vij-
anden. Ook was hij één van de gang-
makers van de Europese eenwording, 
wat resulteerde in de ondertekening 
van de verdragen van Rome. Adenauer 
bleef veertien jaar onafgebroken aan de 
macht en trad pas in 1963, op 87-jarige 
leeftijd, af. Dat de Duitsers hem niet 
zijn vergeten, bewijst zijn verkiezing 
enkele jaren geleden tot de grootste 
Duitser aller tijden.

Sam van Clemen (1970) studeerde ge-
schiedenis aan de KU Leuven en Ar-
chivistiek aan de VU Brussel. Hij is 
werkzaam als historicus en archivaris. 
Hij schreef eerder onder meer biogra-
fieën van de Amerikaanse president 
Abraham Lincoln en van Jozef Weyns, 
de eerste conservator van het bekende 
Vlaamse openluchtmuseum Bokrijk. 

ISBN-�3: 978-90-59��-8�8-8
Nur 68�
Geïllustreerd
Formaat �5,5 x 23,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 370 pagina’s
Paperback € 22,95
Verschijnt december 2009

Sam van Clemen BIOGRAFIE

Konrad Adenauer
een biografie
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Paul DentzGESCHIEDENIS

Napoleon Bonaparte in Egypte

ISBN-�3: 978-90-59��-943-7
Nur 680
Geïllustreerd
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 2�2 pagina’s
Paperback € �9,95
Verschijnt maart 20�0

Paul Dentz heeft een uniek oeuvre op-
gebouwd bij uitgeverij Aspekt, waarbij 
romans en korte verhalen elkaaar afwis-
selen. Dentz is de meester van de plot-
selinge wending. Misschien ook daarom 
dat de beruchte kleine keizer zijn aan-
dacht krijgt. Napoleon was de man van 
zijn tijd, markant, stuurs, verlichtend en 
misdadig, niets was hem vreemd. Maar 
boven alles stond de passsie, voor liefde, 

oorlog en drama. Het meest triomfantelijk toonde deze 
epoche haar gedaante in Egypte, waar Napoleon aan de 
voet van de piramides stond. Een Corsicaan oog in oog 
met de eewigheid.
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Heinrich Himmler, een van de grootste massamoor-
denaars aller tijden, was afkomstig uit een conserva-
tief katholiek Beiers gezin. Later brak hij radicaal met 
de kerk. 

Himmler en zijn SS waren verantwoordelijk voor de 
massamoord op 6 miljoen Joden. Daarover wisten 
volgens de auteur de geallieerden al tijdens de oor-
log heel wat meer dan zij wilden toegeven. De Britten 
hadden namelijk de geheime communicatiecodes van 
de SS gebroken.  

Himmler was zeer betrokken bij wat er in Nederland 
en België gebeurde. Hij bracht meerdere bezoeken 
aan Nederland, maar botste met NSB-leider Anton 
Mussert. Himmler wilde Nederland geheel inlijven 
bij het Duitse Rijk. Mussert hoopte nog op een zekere 
mate van ‘autonomie’ en de auteur beschrijft de daar-
uit voortvloeiende spanningen. 

Een minder bekend aspect van de Reichsführer-SS was 
diens fascinatie met oosterse religies en de islam. Ook 
de astrologie en het occultisme spraken hem aan. 

Wat Himmler in de islam bewonderde was de doods-
verachting waarmee sommige moslims ten strijde 
trekken om als ‘martelaren’ te sterven. Zijn beste 
vriend was Haj Amin Al-Husseini, de grootmoefti 
van Jeruzalem. 

Net als Hitler en Himmler riep de 
moefti op tot een ‘heilige oorlog’ tegen 
de Joden.

Tegen het eind van de oorlog probeer-
de Himmler bij de geallieerden in een 
goed blaadje te komen. Hij ontmoette 
in het diepste geheim zelfs een verte-
genwoordiger van het Joods Wereld-
congres.

Drs. Emerson Vermaat is onderzoeks-
journalist. Van zijn hand verscheen eer-
der een onthullend boek over het Ribben-
trop-Molotov Pact 1939 – de tijdelijke 
alliantie tussen Stalin en Hitler.

ISBN-�3: 978-90-59��-95�-2
Nur 680
Geïllustreerd
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 3�2 pagina’s
Paperback € 22,95
Verschijnt september 20�0

Emerson Vermaat BIOGRAFIE

Heinrich Himmler 
en de cultus van dood



29VOORJAAR 20�0

Emerson VermaatBIOGRAFIE

Heinrich Himmler 
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Toen in september �944 de slag om Arnhem verloren was, 
dwong de overwinnaar de bewoners stad en omgeving te 
verlaten. Zij raakten over het bezette Nederland verspreid 
en wachtten in onzekere en veelal primitieve omstandighe-
den de bevrijding af. Daarna kwam de moeizame terugkeer 
naar een deels verwoeste en totaal leeggeroofde stad, waar 
een nieuw bestaan opgebouwd moest worden.

Door familiedocumenten geholpen, beschrijft Frits Berends 
hoe die gebeurtenissen hem en  de mensen in zijn directe 

omgeving treffen. Drie generaties komen 
daarin voor, hijzelf als kind, zijn ouders en 
grootouders. Allen moeten zich aanpassen 
aan nieuwe omstandigheden, die variëren 
van ongewoon tot uitzonderlijk. Die ver-
scheidenheid hangt af van het tijdelijke on-
derkomen - bij familie, vrienden of vreem-
den, bij boeren of burgers - en ook van het 
wel of niet optreden van schaarste, terreur 
of oorlogsgeweld. Ook al maakt de bevrij-
ding hier gelukkig een einde aan,  nieuwe 
problemen doemen op. Verwoeste, bescha-
digde, leeggehaalde huizen en een geplun-
derd familiebedrijf vereisen een langdurige 
inspanning om terug te keren tot een nor-
maal bestaan.

Oorlogsherinneringen worden meegedra-
gen, ervaart de auteur in zijn latere leven. 
Als wetenschapper krijgt hij intensieve 
contacten met onderzoekers uit landen, 
die elkaar in de oorlog bestreden. Af en toe 
komen oorlogsgebeurtenissen toevallig ter 
sprake, ervaren door ver van elkaar levende 
mensen, die allen door dezelfde oorlog 
werden getroffen. Dan springt het onwer-
kelijk aandoende contrast in het oog tussen 
het gewelddadige verleden en het heden, 
waarin vele onderzoekers uit allerlei landen 
gezamenlijk speuren naar nieuwe kennis.  

ISBN-�3: 978-90-59��-922-2
Nur 680
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 278 pagina’s
Paperback € 22,95
Verschijnt maart 20�0

Frits Berends GESCHIEDENIS

Te dicht bij de brug die voor anderen te ver was
Burgers na de slag om Arnhem
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Arthur van den ElzenGESCHIEDENIS

Koningsdrama in Mexico

Van �864 tot �867 regeerde een jong 
Europees koningspaar over Mexico, te 
weten Maximilian von Habsburg, de 
jongere broer van de laatste grote kei-
zer van Oostenrijk Franz Joseph, en zijn 
echtgenote Charlotte, de eerste prinses 
van het jonge België. Vol idealen waren 
ze vertrokken naar hun droomzetel in de 
Nieuwe Wereld. Hun zit op Moctezuma´s 
troon was vanaf de start echter gedoemd 
te mislukken en uiteindelijk ontliepen 
beiden het noodlot niet. Maximilian 
werd na een felle eindstrijd en een show-
proces in het noorden van Mexico geëxe-
cuteerd. Charlotte zou haar “Max” bijna 
zestig jaar overleven. Waanzinnig - zich 
nog altijd keizerin van Mexico wanende 
- sleet ze het lange resterende deel van 
haar leven tussen de koude muren van 
de kastelen rondom Brussel. Dit boek 
vertelt hun levensverhaal, een waarge-
beurd drama. 

Arthur van den Elzen (Rosmalen, �964) studeerde 
communicatiewetenschappen aan de K.U. Nijmegen. 
Hij publiceerde in �994 het boek Land en vrijheid 
over een reis die hij in �992 maakte door Mexico en 
Guatemala. Van �994 tot 2003 was hij werkzaam bij 
educatieve radiostations in Latijns-Amerika, te weten 
in Ecuador en Guatemala. Momenteel runt hij samen 
met zijn vrouw Wendy en dochter Lisa een hotel/res-
taurant in Otavalo, Ecuador.

ISBN-�3: 978-90-59��-925-3
Nur 680
Geïllustreerd
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 272 pagina’s
Paperback € �9,95
Verschijnt maart 20�0
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In vier [kloeke] delen wordt de geschiedenis van de Ne-
derlandse Onderzeedienst in WOII behandeld. Het is 
de meest complete verhandeling tot nu, met rapporten, 
telegrammen, kaarten etc, etc. In de jaren 60 heeft de 
Koninklijke Marine in 54 delen de geschiedenis van de 
KM in WOII laten beschrijven (Mededelingen van de 
Marinestaf – GB ��0), waaronder 5 delen over de on-
derzeedienst. Deze delen zijn echter nooit uitgegeven en 
daarom moeilijk te raadplegen (alleen in de bibliotheek 
N.I.M.H. te Den Haag). De heer Horneman heeft de 5 
delen Onderzeedienst bewerkt, aangevuld met de laat-
ste [vrijgekomen] nieuwe gegevens en voorzien van vele, 

w.o. nooit eerder gepubliceerde foto’s. 
Het is daarom een must voor elke geïn-
teresseerde in de Marine geschiedenis en 
in de onderzeedienst bijzonder.

Gerard Horneman (Amsterdam, �946). 
Na het doorlopen van de middelbare 
school en het volgen van diverse tech-
nische studies gewerkt bij de Gemeente 
Universiteit Amsterdam, een aantal ja-
ren uitgezonderd naar Geneve, als tech-
nisch medewerker. Na een studie M.O. 
geschiedenis en Museologie (VU), gaan 
werken bij het Zaans Museum als col-
lectiebeheerder en nu werkzaam als 
beheerder van het Czaar Peterhuisje te 
Zaandam.

In �976 bij het I.M.H (nu N.I.M.H.) 
als externe vrijwilliger meegedaan aan 
het ‘Schepenproject’ (voor dit project 
heeft hij de schepen van de Nederlandse 
Zeemacht tussen �795 en �8�5 in kaart 
gebracht). Hierna begonnen met de ge-
gevens over de Nederlandse onderzeebo-
ten. In 20�0 hoopt hij dit af te ronden 
met een uitgave “Encyclopedie van Ne-
derlandse Onderzeeboten �906-20�0”. 
Sinds enige jaren vrijwilliger Traditieka-
mer Onderzeedienst te Den Helder.

Gerard Horneman GESCHIEDENIS

De Nederlandse onderzeedienst in de Tweede Wereldoorlog
In drie delen (4 banden)
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Omslag Aspekt Graphics
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Paperback € �59,95
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Gerard HornemanGESCHIEDENIS

De Nederlandse onderzeedienst in de Tweede Wereldoorlog
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Amerika weende toen Ted Kennedy in augustus 2008 
de Democratische conventie toesprak om zijn steun aan 
Barack Obama kenbaar te maken. Ondersteund door 
Caroline Kennedy keek de natie toe hoe Ted fragiel maar 
vastberaden het spreekgestoelte beklom en duidelijk 
maakte dat Obama de personificatie was van een droom 
die bij zijn broer John F. Kennedy begonnen was.

Met zijn opmerking dat Obama de ware erfgenaam 
van JFK was, gaf hij aan dat de zwarte presidentskan-
didaat de Amerikaanse natie kon voorzien van het ware 

Kennedy-gevoel van idealisme en voor-
uitgang. Met de verkiezing  van Obama 
als president werd de vergelijking tussen 
hem en Kennedy steeds krachtiger. Zo 
sterk, dat Obama zelfs de tweede JFK 
genoemd wordt.  Is deze vergelijking te-
recht en is Obama wel zo gediend met 
een alter ego van JFK?

Een hernieuwde kijk op het tragische le-
ven van JFK en op Obama als vermeende 
erfgenaam ervan.

Dr. Hans Veldman (�957) is een van 
de meest gewaardeerde Amerikanisten 
in Nederland. Hij schreef een reeks 
van goed ontvangen boeken, meest re-
centelijk De Strijd om het Witte Huis 
en John McCain. Hij is de auteur van 
meer dan driehonderd artikelen over de 
politieke en economische cultuur van de 
Verenigde Staten. 

Hij schrijft met name voor Het Financi-
eele Dagblad en is werkzaam alsassociate 
professor strategy  aan de business univer-
siteit Nyenrode en senior docent Ameri-
kanistiek aan de Haagse Hogeschool.

ISBN-�3: 978-90-59��-862-�
Nur 680
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang �43 pagina’s
Paperback € �6,95
Reeds verschenen

Hans Veldman BIOGRAFIE

John F. Kennedy
De geschiedenis van een imago
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Maria JanssenHISTORISCH ROMAN

De hongerwinter van Cornelia Johanna

De hongerwinter vormde een van de 
donkerste episoden van de Tweede We-
reldoorlog in Nederland. En deze win-
ter had vele gezichten. Ieder mens vocht 
voor zich tegen schaarste, honger en 
gebrek, en dat alles onder toeziend oog 
van een steeds willekeuriger optredende 
bezetter. Dit boek beschrijft het leven 

tijdens de hongerwinter in Den Haag, een stad die, net 
als de meeste gebieden in het westen van het land, zeer 
zwaar getroffen werd. In deze historische fictie staat het 
leven van Cornelia Johanna centraal. Een vrouw, een 
moeder, een stad, in de storm van haar tijd.

ISBN-�3: 978-90-59��-960-4
Nur 300
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 250 pagina’s
Paperback € �8,95
Verschijnt mei 20�0
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Tot ver in de jaren zestig van de vorige eeuw hebben in 
Amerika blanke Joodse entertainers zich zwart geschminkt 
en vol overgave olijke negers gespeeld. Ze waren heel po-
pulair, de ‘blackfaces’. Vaudeville, showboat, circus, films, 
televisie: ze vonden er gemakkelijk emplooi en hadden veel 
fans onder een dankbaar publiek. Al Jolson werd in �928, 
door z’n ‘blackface’-rol in de film The Jazz Singer, hét grote 
voorbeeld voor legio zingende en dansende ‘blackfaces’. 

Dat Joden ‘zwarten’ gingen nadoen mag tegenwoordig als 
stuitend worden ervaren, destijds stoorde niemand zich er 
aan. Er waren in de VS zelfs Afro-Amerikaanse artiesten die 

hun gezicht nóg zwarter schminkten om 
voor een nietsvermoedend zwart en blank 
publiek voor een ‘blackface’ door te kun-
nen gaan. Nog minder bekend zijn zwarte 
artiesten ‘in Jewface’. Zij schminkten zich 
blank, zetten een hoedje op deden een vlin-
derdasje om en vertelden met een jiddisch 
accent ‘joodse moppen’. 

In de jaren twintig van de vorige eeuw be-
gon Oscar Micheaux, autodidact en een 
zoon van negerslaven, met het schrijven 
van romans en het produceren en regisse-
ren van speelfilms met een ‘colored cast’. 

De financiers van Oscar Micheaux waren 
Joodse zakenlui als Alfred Sack en Ted Tod-
dy, die tegelijkertijd de ‘zwarte’ bioscoop-
concerns in handen hadden waar exclusief 
‘all-black cast’- films draaiden. 

Black face, white Jew schetst de bijzondere 
samenwerking in de showbusiness van 
blanke Joodse en Afro-Amerikaanse pro-
minenten die omwille van de pecunia een 
moeizame haat/liefde-relatie onderhielden. 
Een fascinerend boek over een in de wereld 
van de cultuurbeschouwing vaak wegge-
moffeld verschijnsel. Zeker na de beëdiging 
van president Obama, heeft het onderwerp 
sterk aan actualiteit gewonnen. 

ISBN-�3: 978-90-59��-926-0
Nur 680
Geïllustreerd
Formaat �5 x 23 cm
Omslag Aad for Aad’s Sake, Weesp
Omvang 240 pagina’s
Paperback € �5,95
Verschijnt april 20�0

Thomas Leeflang NON-FICTIE

Black face - White Jew
een kortstondige historische romance
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Jean ThomassenNON-FICTIE

Was Adam een gorilla?
Waarheid en legende rond onze oorsprong

ISBN-�3: 978-90-59��-929-�
Nur 4�0
Geïllustreerd
Formaat �5,5 x 23,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 278 pagina’s
Paperback € �9,95
Verschijnt maart 20�0

Wederom presenteert Jean Thomassen 
hier een opvallende titel in een snel 
groeiend en meer dan origineel oeuvre. 
Thomassen kent als geen ander bijzon-
dere feiten en gebeurtenissen die voor 
het grote publiek en zelfs voor de we-
tenschappers onderbelicht en zelfs on-
bekend  zijn gebleven, of ten onrechte 

zijn genegeerd. Deze speurtocht naar de oorsprong 
van de mens neemt ons mee langs de rafelrand  van de 
wetenschap, de verloren schatten van de bibliotheek 
van Alexandrië, de dogma’s van de Bijbel en de vonds-
ten van gelukkige archeologen.  
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Hollywood werd in de twintigerjaren opgeschrikt door 
een reeks van seksschandalen. Filmmagnaten besloten 
toen moraalclausules op te nemen in de filmcontracten. 
Als een ster in opspraak was geraakt kon  de studio het 
contract annuleren. Als het echter een kasmagneet betrof 
betaalde men soms de politie om de zaak in de doofpot te 
krijgen. In de vijftiger jaren stond Hollywood op z’n kop 
toen het roddelblad Confidential verscheen om het pri-

véleven van sterren bloot te leggen.  Veel  
stoere, knappe idolen waarover vrouwen 
droomden, bleken homo- of biseksueel 
te zijn. Hun  seksuele geaardheid zou het 
einde van hun carrière kunnen beteke-
nen. Velen gingen daarom surrogaathu-
welijken aan terwijl anderen  er  aan ten 
ondergingen. 

ISBN-�3: 978-90-59��-930-7
Nur 680
Geïllustreerd
Formaat �5,5 x 23,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 308 pagina’s
Paperback € 22,95
Verschijnt april 20�0

Adrian Stahlecker NON-FICTIE

Het andere Hollywood
Gays, Lesbo’s en Bi’s in de filmstad
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Rob HartmansNON-FICTIE

Links en de werkelijkheid
Essays over de vermeende linkse kerk, het populisme, het conservatisme, de rol van 

intellectuelen en de terugkeer van de verbale halsafsnijderij.
Kapitalistische crisis of niet, links krijgt 
al jaren overal de schuld van. Links is 
verantwoordelijk voor een almaar uit-
dijend en steeds meer geld verslindend 
overheidsapparaat dat het particulier ini-
tiatief verstikt. Links is veel te soft tegen 
allerlei profiteurs en klaplopers, vooral als 
die van buitenlandse afkomst zijn. Links 
propageert al sinds jaar en dag een weg-
met-ons-mentaliteit en doet niets liever 
dan het eigen nest bevuilen. Door de in 
de jaren zestig begonnen opstand tegen 
traditionele waarden en normen is links 
verantwoordelijk voor hyperindividua-
lisme, egoïsme, hedonisme, de seksuali-
sering van de samenleving en de onstuit-
bare achteruitgang van de kwaliteit van 
het onderwijs. 

Een indrukwekkend strafblad, te meer 
daar links nooit een parlementaire meer-
derheid heeft gehad en in de politiek dus 
heeft moeten samenwerken met andere 
stromingen. Dat zij niettemin een desas-
treuze invloed heeft kunnen uitoefenen, 
is de schuld van de zogenaamde Linkse 
Kerk, een schimmig verbond van politici, 
journalisten en wetenschappers die onop-
houdelijk hun verderfelijke en ondermij-
nende denkbeelden uitventen.

Hoewel in de loop der jaren nogal wat linkse politici en 
intellectuelen het zicht op de werkelijkheid zijn kwijtge-
raakt, correspondeert de werkelijkheid evenmin met dit 
zwaar overtrokken beeld van ‘links’. Daarom wordt in 
deze essays onderzocht in hoeverre links schuldig is aan 
de problemen waarmee Nederland kampt. Bovendien 
wordt nagegaan in hoeverre het rechtse populisme en het 
intellectuele conservatisme werkbare alternatieven zijn, 
en welke rol linkse intellectuelen zouden kunnen spelen. 

ISBN-�3: 978-90-59��-939-0
Nur 740
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang2�8 pagina’s
Paperback € �6,95
Verschijnt mei 20�0
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Bestaat er een geografische plek op deze aarde zo mooi 
en mystiek als Britain? Niet voor niets doet alleen dit 
woord al veel reisharten sneller kloppen.

In deze bundel, die regelmatig verschijnt, staan liefheb-
bers en kenners stil bij Groot-Brittannië. De bijdra-
gen richten zich op verschillende terreinen, zoals haar 
geschiedenis , landschap, steden, bewoners, cultuur, 
literatuur, film, mystiek, actualiteit en excentriciteit. 
Britain overstijgt dus het reisboek, maar is een reis naar 

het leven in en het begrip van Britain 
zelf. Een ode aan een magische plaats 
op aarde, waar jaarlijks miljoenen men-
sen naar op reis gaan. 

ISBN-�3: 978-90-59��-7�8-�
Nur 680
Formaat �5,5 x 2�,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 250 pagina’s
Paperback € �9,95
Reeds verschnen

Wim Huijser en Perry Pierik NON-FICTIE

Britain I
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Wim Huijser en Perry PierikNON-FICTIE

Britain II

In het najaar van 2009 verscheen de 
eerste uitgave van het Jaarboek Britain. 
Volgens Trouw een ‘boek voor anglofielen 
die net als de samenstellers van mening 
zijn dat er geen geografische plek op 
aarde bestaat die zo mooi, mystiek en 
rijk aan historie is als Groot-Brittannië’. 
In de essaybundel wordt geen onderwerp 
geschuwd. In de eerste uitgave was er 

aandacht voor Thomas Becket, William Shakespeare, the 
Queen-Mother, George Formby, Dartmoor, het Engelse 
voetbal, de Engelse landschapstuin en de graalcultus. 
Deze tweede uitgave zal ook weer uiteenlopende 
bijdragen bevatten van o.a. Marco Daane, Thomas 
Leeflang, Peter Bierhaus, Dick Zoet, Jean Thomassen, 
Guus Bauer en Anco Mali. Een aanrader voor iedereen 
met een brede belangstelling voor alles wat met Groot-
Brittannië te maken heeft.

ISBN-�3: 978-90-59��-944-4
Nur 680
Geïllustreerd
Formaat �5,5 x 23,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 250 pagina’s
Paperback € �9,95
Verschijnt mei 20�0
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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 gebeurtenis het startpunt van 
dit boek over bizarre 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 ontwerper. 
Hij was oprichter van het satirische tijd-
schrift “Criterium” en werkte jarenlang 
als misdaadverslaggever en als autojour-
nalist. Na zijn pensionering verontrust 
hij de samenleving met politieke pren-
ten, poëzie en karikaturen.

ISBN-�3: 978-90-59��-868-3
Nur 300
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 420 pagina’s
Paperback € �4,95
Reeds verschenen 

Wim van Geffen NON-FICTIE

295 Bizzare doden
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Wim van GeffenFICTIE

De katten van Cahors

Deze bundel korte verhalen is een weer-
slag van de vele reizen die Wim van Gef-
fen maakte. Hij bezocht alle hoeken van 
de globe: San Francisco, Iran, de Camar-
que, Tahiti, Zwitserland, Australië en al-
les wat daar tussen ligt.
Realiteit en fictie zijn door elkaar ge-
vlochten en leiden tot een verrassende 
pointe. Het zijn allemaal verhalen waarin 
een subtiele menselijke fout, een ogen-
schijnlijk klein toeval, een onverwachte 
ontmoeting tussen twee vreemden, 
grote, soms fatale gevolgen heeft. Hoe-
wel het leven op verschillende plaatsen 
uiterlijk sterk kan verschillen, laat Van 
Geffen zien dat de mens in wezen overal 
hetzelfde is. In deze verhalen wordt het 
vaak grillige menselijke lot met zwarte 
humor beschreven.

De Rotterdammer Wim van Geffen is werkzaam ge-
weest als grafisch ontwerper. Hij was oprichter van het 
satirische tijdschrift “Criterium” en werkte jarenlang als 
misdaadverslaggever en als autojournalist. Na zijn pen-
sionering verontrust hij de samenleving met politieke 
prenten, poëzie en karikaturen.

ISBN-�3: 978-90-59��-797-6
Nur 300
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 205 pagina’s
Paperback € �4,95
Reeds verschenen
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Twintig jaar geleden verscheen bij De Arbeiderspers 
De bioscoop in de oorlog, een boek dat uitgroeide tot hét 
standaardwerk over het Nederlandse film- en bioscoop-
bedrijf tijdens de bezetting. Verboden voor Joden – De 
bioscoop in de oorlog is een geheel herziene versie van dit 
boek, waarin niet alleen reacties uit de filmwereld zijn 
verwerkt, maar ook veel nieuwe gegevens, resultaat van 
verdere studie en research, zijn opgenomen. 

Het schetst een wrang beeld van een bedrijfstak uit de 
amusementsindustrie die een niet onaanzienlijk aandeel 

leverde aan het verspreiden van nazi-pro-
paganda. 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 gekeken. Tijdens de bezetting 
zaten de bioscopen vaak vol. 

‘Wat lang slechts een voetnoot in de con-
temporaine 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 ge-
schiedenis aandacht krijgt. 

ISBN-�3: 978-90-59��-842-3
Nur 680
Formaat �5,5 x 23,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 324 pagina’s
Paperback € �9.95
Reeds verschenen

Thomas Leeflang GESCHIEDENIS

Verboden voor Joden
De bioscoop in de oorlog
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Ton Crijnen en Ina HerbersGESCHIEDENIS

Een eigenzinnige NSB’er 
Het bewogen leven van P.C. Callenfels, burgemeester van Vlissingen en Woerden

ISBN-�3: 978-90-59��-966-6
Nur 680
Formaat �5,5 x 23,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 2�2 pagina’s
Paperback € �8,95
Verschijnt mei 20�0

De volstrekt negatieve kijk op de NSB-
burgemeester heeft in ons land tot voor 
kort het historische beeld bepaald. Nu 
begint daar verandering in te komen. 
Dat niet iedere NSB’er het verdient op 
de mestvaalt van de geschiedenis te wor-
den gedumpt, bewijst ook de levensloop 
van Piet Callenfels, tussen oktober �943 
en mei �945 burgemeester van achter-
eenvolgens Vlissingen en Woerden. Hij 
was geen racist of partijdrijver, verried of 
vervolgde anderen niet, bleef op zijn post 
toen kameraden vluchtten, wilde een 
goede burgervader zijn. Hoewel in stu-
dies over de oorlog zijn persoon met eni-

ge regelmaat ter sprake komt, is er nog nooit een samen-
vattende biografie over hem verschenen. Ten onrechte, 
want Piet Callenfels was een boeiende man, iemand die 
Annie M.G. Schmidt tot schrijven heeft aangezet. Ruim 
veertig jaar na zijn dood vonden Ton Crijnen, historicus 
en publicist, en Ina Herbers-Schoenmakers, juriste en 
neerlandica, het hoog tijd dit verzuim goed te maken én 
met nieuwe feiten te komen.
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Alle lof voor Amsterdam! De stad met het grootse ver-
leden heeft zich met één daad tot de hoofdstad van het 
eenentwintigste-eeuwse Europa gemaakt door het Euro-
pees Museum van Overzee Gestolen Schatten in te rich-
ten en gratis voor iedereen open te stellen.
Het is altijd druk in dit museum, maar het is nergens 
krap of benauwd. Met de mooie ruimtes en ongedwon-
gen presentatie slaagt het museum er wonderwel in om 
een barrière te doorbreken, want de kunstwerken die 
hier worden getoond vertellen bij uitstek geschiedenis-
sen die Europeanen liever niet willen horen. Tegenwoor-

dig vinden Europeanen het niet prettig 
om te worden herinnerd aan het feit dat 
de startkapitalen van hun welvaart met 
geweld werden weggehaald uit de andere 
werelddelen.
De vraag of de landen van Europa een 
gemeenschap vormen en een gezamenlij-
ke identiteit bezitten, wordt hier overtui-
gend positief beantwoord: alle vooraan-
staande Europese musea konden overzee 
gestolen cultuurgoed bijdragen.
Gewoonlijk wordt bij de uitstalling van 
deze stukken weinig of niets gezegd over 
hun `herkomstgeschiedenis’. Het geeft 
een wonderlijk bevrijdend gevoel dat in 
het Europees Museum duidelijk staat 
toegelicht hoe de schatten van Inca’s en 
Azteken en andere uitheemse kunstwer-
ken in Europese handen zijn gekomen. 
Want het is juist de gemeenschappelijke 
`verwervingsgeschiedenis’ die deze op-
merkelijke collectie bijeen heeft gebracht. 
Zonder overzeese roof geen Europa! 

In een spectaculaire wandeling door het 
Europees Museum geeft Ewald Vanvugt 
een uitvoerig overzicht van geroofde 
kunstschatten die ons vertellen hoe Eu-
ropa rijk is geworden. 

Ewald Vanvugt GESCHIEDENIS

Roofgoed
Het Europees museum van overzee gestolen schatten -
Met de monumenten voor de dieven

ISBN-�3: 978-90-59��-9�4-7
Nur 680
Formaat �5,5 x 23,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 328 pagina’s
Paperback € 27,95
Verschijnt maart 20�0
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Ewald VanvugtGESCHIEDENIS

Ewald van Vugt historische studie Zwart-
boek van Nederland Overzee werd  zeer  
enthousiast ontvangen door de Neder-
landse  kwaliteitspers.

Jan Blokker in De Volkskrant (6-�2-
2002): `Eén ding hebben al die nieuwe 
uitgaven [over de geschiedenis van de 
Verenigde Oost-Indische Compagnie] 
gemeen: ze zijn geschreven vanuit het 
Nederlandse gezichtspunt, tot en met 
Ewald Vanvugts Zwartboek van Neder-
land overzee, al bezingt dat dan niet de 
heroïsche avonturen, maar betreurt het 
de schanddaden die van slavenhandel tot 
opiumkapitalisme onder Nederlandse 
verantwoordelijkheid moeten zijn bedre-
ven; een boek als teken van Nederlandse 
boetvaardigheid.’

Mark Duursma in NRC Handelsblad 
(30-8-2002): `Opzet en ondertitel doen 
vermoeden dat dit Zwartboek gekleurd 
zal zijn door morele verontwaardiging. 
Verrassend genoeg blijkt dat niet het 
geval. Vanvugt geeft zakelijke beschrij-
vingen, die hij ondanks veel feitelijke 
informatie aangenaam leesbaar weet te 
houden. Zijn stellingname schuilt in het 
thema, niet in de toon. [...] Hij vermijdt 

pamflettisme, en dat maakt zijn boek tot een nuttig na-
slagwerk.’

Joop van den Berg in Trouw (3�-8-2002): `In zo’n 80 
korte hoofdstukken worden de Nederlandse wandaden 
in krasse bewoordingen uit de doeken gedaan. Je zou 
denken, dat houdt geen lezer vol, maar dat is nu het 
wonderlijke aan dit boek: al lezend word je toch gege-
repen door zijn doorgaans helder geschreven betoog, en 
gaandeweg word je steeds nieuwsgieriger naar het verde-
re verloop van het Nederlandse optreden in de Oost, tot 
en met de slotfase: de `politionele actie’, de verschroeide 
aardepolitiek, de massa-executies. Vanvugt concludeert 
in de laatste zin van het boek over deze zaken dat het 
geen `incidenten waren, maar de slotakkoorden van 
een eeuwenoude traditie’. […] Daarbij geeft het boek – 
mocht men Vanvugt niet op zijn woorden geloven – een 
ingang tot veel onbekende bronnen. Kortom, een boek 
waarvan je toch hoopt dat vele het zullen lezen.’

ISBN-�3: 978-90-59��-052-6
Nur 680
Formaat �5,5 x 23,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 352 pagina’s
Paperback € 27,95
Reeds verschenen
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Marjan Brandenburg NON-FICTIE

I am your man

Je bent vrouw maar wordt uiterlijk aangezien voor man. 
Wat je in wezen ook wilt zijn. Wanneer mensen je stem 
horen, fronsen ze hun wenkbrauwen. Je hoort ze den-
ken: oh, is dat een vrouw?

De hoofdpersoon van dit boek is transseksueel. Hij voelt 
zich man, maar zit in het lichaam van een vrouw. Hij 
besluit zijn lichaam te veranderen door middel van hor-
moontherapie en een geslachtsoperatie. Zijn partner, 
waarmee hij als vrouw al was getrouwd, staat volledig 
achter hem en steunt hem in zijn hele proces. 

Aan de hand van de levensgeschiedenis 
van een transseksueel, maakt dit boek in-
zichtelijk wat transseksualiteit betekent. 
Met het doel transseksuelen een handvat 
te geven bij keuzes in hun leven werkte 
de hoofdpersoon mee. Het is een open-
hartig, makkelijk leesbaar boek, waarbij 
alle aspecten van transseksualiteit aan 
de orde komen, met veel foto’s, operatie 
schetsen en gedichten.

Marjan Brandenburg, geboren te Delft, 
is een veelzijdig creatief persoon. Ze is 
onder andere keramiste en amateur fo-
tografe. Het schrijven kwam spontaan. 
Het waren twee eenden die haar tuin 
invlogen en haar inspireerden om over 
hun avonturen te gaan schrijven. Dit 
mondde uit in het boek Gevleugelde 
Kostgangers.
Het idee voor het boek I am your man 
is ook spontaan ontstaan doordat een 
collega van haar man zich liet transfor-
meren van vrouw naar man. Dit blijkt 
nog een vrij onbekend fenomeen. De 
uitdaging was daar. Het boek beschrijft 
uitgebreid wat er allemaal gebeurt rond 
de persoon die transseksueel is. Een waar 
gebeurd verhaal.

ISBN-�3: 978-90-59��-92�-5
Nur 740
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 250 pagina’s
Paperback € �9,95
Verschijnt juni 20�0
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Robert A. BolwerkNON-FICTIE

Gevangen in Jezelf
Het grootste maatschappelijke probleem dat op een ieder betrekking heeft

Je vindt jezelf niet zo succesvol, je twijfelt 
aan je kwaliteiten, je zelfvertrouwen laat 
te wensen over, je voelt je onzeker. Kort-
om: Je zit gewoon niet lekker in je vel. 
Interne spanningen treden op waardoor 
diverse stoornissen ontstaan, hierdoor 
ondervind men hinder en treden beper-
kingen op in ons functioneren.

De oorzaak vindt zijn oorsprong in het 
feit dat men zichzelf niet of onvoldoende 
accepteert zoals men is. Het besef dat 
zelfacceptatie hieraan ten grondslag ligt 
is onvoldoende bekend. Zelfacceptatie 
is voor mensen de basis om te functio-
neren. Volledige zelfacceptatie laat het 
zelfvertrouwen weer groeien, zorgt voor 
evenwicht en ontspanning en vormt een 
stevige basis voor zelfontplooiing.

In Gevangen in Jezelf is de auteur van dit boek de uit-
daging met zichzelf aan gegaan, om één van de grootste 
maatschappelijk problemen die in onze samenleving aan 
de orde is te beschrijven. Tevens wordt in het boek de 
oplossing aangedragen voor dit maatschappelijke pro-
bleem dat op een ieder betrekking heeft.  

Robert A. Bolwerk is oprichter van de Stichting Zelfac-
ceptatie.  

ISBN-�3: 978-90-59��-962-8
Nur 740
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 240 pagina’s
Paperback € �9,95
Verschijnt mei 20�0
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Met de komst van internet is burgerjournalistiek seri-
eus in opkomst. RTV Utrecht en het Algemeen Dag-
blad startten in 2007 een officieel forum voor burger-
journalisten: Unieuws.nl.

Burgerjournalisten, bloggers, kunnen hier hun nieuws 
uit hum omgeving verslaan. Dat resulteerde in een 
aantal interessante bloggers. Eén van hen is de blogger 
IdolMind die zijn nieuws haalt uit de Utrechtse “Vo-
gelaarwijk” Zuilen. Volgens landelijke media bijna een 
no-go-area. IdolMind probeert echter dieper te graven 

in deze wijk die vaak als gevolg van ont-
sporingen in het nieuws is geweest. Uit 
zijn straatberichten blijkt Zuilen een sa-
menleving te zijn die oneindig anders is 
dan het platte beeld van de media. Zui-
len blijkt uniek als gemeenschap. Een 
actieve gemeenschap die, zo blijkt uit 
het boek van IdolMind,  bij de gemeen-
teraadsverkiezingen in 20�0 voor een in-
teressante aardverschuiving kan zorgen.

De auteur behandelt in zijn boek met 
name zaken als burgerprotest, burgeri-
nitiatief, criminaliteit, leefbaarheid, wo-
nen, gezondheid en kinderen. Thema’s 
die in alle oude stadswijken actueel en 
herkenbaar zijn.  

ISBN-�3: 978-90-59��-948-2
Nur 300
Formaat �5,5 x 23,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang �48 pagina’s
Paperback € �6,95
Verschijnt april 20�0

IdolMind NON-FICTIE

Zuilen
Straatberichten uit een Vogelaarwijk of een Modelwijk
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Willem ZonneveldNON-FICTIE

Defileren, Ontrijden

ISBN-�3: 978-90-59��-924-6
Nur 740
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 202 pagina’s
Paperback € �9,95
Verschijnt februari 20�0

Kan het fileprobleem opgelost worden? 
Jazeker!  Maar doen we het ook?. Inte-
gendeel, we beslissen eerder pro dan con-
tra de file. Mensen verplaatsen zich steeds 
meer, vervoersinfarcten zijn het gevolg, 
de file is normaal. Dit pamflet geeft een 
nieuwe betekenis aan het woord ‘defile-
ren’. De betekenis is: handelen tegen fi-
levorming, oorzaken wegnemen; Niet de 
economie stilleggen, niet het hele land 
asfalteren, maar de onzin uit de mobi-
liteit halen. Dit pamflet neemt tegen-

draads stelling, haalt schellen van de ogen, maar biedt 
vooral ook oplossingen. De visie van de auteur is am-
bitieus, soms filosofisch soms futuristisch en praktisch. 
Het provoceert en inspireert. Na lezing zult u nooit meer 
lijdzaam in de file staan, u weet nu dat het anders kan, u 
weet dat er werk aan de winkel is, werk in het hoofd van 
iedere beleidsbepaler, werk voor iedere filerijder.
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Wil van Son NON-FICTIE

Bijten in Beton

Er is bijna geen actueler onderwerp in de Nederlandse 
politiek dan het falen van de opvang voor probleemjon-
geren. Bureaucratie, personeelsgebrek, overheidsmaat-
regelen en Wetgeving lijken er verantwoordelijk voor 
te zijn dat jeugdzorg zijn taken niet naar behoren uit-
voert. Instanties werken langs elkaar heen en focussen 
op deelaspecten zonder doorslaggevende maatregelen te 
nemen. De ernstige gevolgen van dat falen blijven een 
vermoeden. Tot nu. 

In dit boek beschrijft Wil van Son de 
schijnbaar onvermoeibare strijd van 
Tooske tegen meer dan dertig instanties 
om verandering te brengen in de neer-
waartse spiraal waar haar zoon Jeroen in 
terecht is gekomen. Wil van Son heeft 
daarvoor gebruik gemaakt van Tooskes 
dossier, een dagboek waarin ze Jeroens 
neergang van dag tot dag beschrijft. Dit 
feitelijke verslag maakt de materiële scha-
de inzichtelijk en de emotionele schade 
voelbaar. Het lijkt of uitsluitend mensen 
die uit compassie hun bevoegdheden 
overschrijden enig resultaat bereiken. 
Wil van Son noemt ze ‘de helden’, on-
verwachte helden, ontroerende helden.

Ooit was het verslag van Tooske bedoeld 
om  van al die deelverhalen voor de vele 
betrokken instanties één beeld te krijgen. 
Maar nu, na talloze intensieve gesprek-
ken met Tooske en Jeroens zus Kathy be-
sloot Wil van Son dat dit verhaal verteld 
moest worden. Dat moet voor Tooske, 
voor Jeroen, voor Kathy en voor de velen 
die in soortgelijk situaties verkeren. Ze 
verdienen een beter lot. Met een voor-
woord van Jos van der Lans, lid van de 
Eerste Kamer voor GroenLinks.
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Alexander BrekelmansNON-FICTIE

Hiërarchie

Dit is een toegankelijk maar confronte-
rend boek over de hiërarchie in het den-
ken en handelen van de mens. Alexander 
Brekelmans probeert aan de hand van 
meer dan 30 zeer uiteenlopende onder-

werpen deze hiërarchie duidelijk te maken. De onder-
werpen en voorbeelden komen uit het verleden, heden 
en de toekomst en hebben betrekking op de ‘grote we-
reld’ en alle elementen van uw leven.

ISBN-�3: 978-90-59��-935-2
Nur 740
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang �48 pagina’s
Paperback € �6,95
Verschijnt maart 20�0
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Krav Maga (Hebreeuws voor ‘contactgevecht’) is het 
befaamde Israëlische zelfverdedigings- en gevechts-
systeem, ontwikkeld door grootmeester Imi Lich-
tenfeld. Dit tot nog relatief kort geleden geheime 
zelfverdedigingsysteem, was exclusief voorbehouden 
aan het operationele personeel van de Mossad (Is-
raëlische inlichtingen dienst), Shabak (Israëlische 
binnenlandse veiligheidsdienst), Aman (Israëlische 
militaire inlichtingen dienst) en leden van de elite 
commando eenheden binnen het Israëlische leger. 
Op dit moment is Krav Maga, mede door de eenvoud 

en effectiviteit, een waar fenomeen bin-
nen de vechtsportwereld geworden. 

KRAV MAGA for LIFE is het eerste 
boek over Krav Maga dat zich niet be-
zig houdt met de fysieke technieken 
van het systeem, maar dat op unieke en 
verfrissende wijze Krav Maga gebruikt 
als  metafoor voor het (dagelijks) leven. 
Daarmee is het een wereldwijde primeur. 
Elke Krav Maga training reflecteert (in 
microvorm) in feite verschillende com-
plexe levensmomenten en levenssituaties 
en biedt hiervoor de mogelijke positieve 
oplossingen en constructieve omgangs-
strategieën.

KRAV MAGA for LIFE is het verhaal van 
Branimir Tudjan’s boeiende en fascine-
rende Krav Maga (levens)zoektocht. Ge-
schreven uit het hart en met een gezonde 
dosis humor, relativeringsvermogen en 
persoonlijke anekdotes. Confronterend 
en direct. Dit boek biedt zo iedere lezer 
de mogelijkheid om zijn leven te verijken 
met de KRAV MAGA for LIFE strate-
gieën toolbox. Leer jezelf te “bewapenen” 
met beproefde, praktische en effectieve 
levensstrategieën en word competenter 

Branimir Tudjan NON-FICTIE

Krav Maga for Life

ISBN-�3: 978-90-59��-928-4
Nur 808
Geïllustreerd
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 2�2 pagina’s
Paperback € �7,95
Verschijnt mei 20�0
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Branimir TudjanNON-FICTIE

Krav Maga for Life

in al je levensrollen en op alle levensgebieden! Haal meer 
uit jezelf en het leven. Leef als een ware KRAVIST (be-
naming voor een Krav Maga beoefenaar).

Branimir Tudjan is een wereldberoemde instructeur en 
autoriteit op het gebied van Krav Maga en de zogenaam-
de realistische zelfverdediging training. Hij is de schrij-
ver van de bestseller “Leef Safe- voel je veilig in iedere 
situatie”. 

PERSSTEMMEN EN REACTIES:
Een boek met over het algemeen verstandige tips over zeer uit-
eenlopende onderwerpen die allemaal met veiligheid in het 
algemeen of (on)veiligheidsgevoelens te maken hebben. Ik kan 
me voorstellen dat mensen er het nodige aan kunnen ontlenen.
Burgemeester Job Cohen

In meerdere opzichten vond ik het een waardevol boek 
om te lezen.
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrela-
ties Guusje ter Horst  

“Leef Safe is het lezen meer dan waard. Je merkt aan al-
les dat Branimir Tudjan een man is van de praktijk met 
veel ervaring. Het is vooral zo goed omdat er ook oplossingen 
in staan voor alledaagse ongemakkelijke situaties. Je zit na-
melijk gelukkig niet elke dag bij een terroristische aanslag. 
Maar ruzie met een boze verkeersdeelnemer hebben we alle-
maal wel eens. Tudjan laat zien dat je dat met humor op een 
goede manier kunt oplossen. En...dat werkt, heb ik gemerkt!”
Sjors Fröhlich, voormalige Nederlandse radio- en tele-
visiepresentator

Het boek Leef Safe, is  een nieuw standaardwerk voor ie-
dereen die graag veilig wil leven. Mede door de heldere uit-
leg is dit boek een absolute aanrader te noemen.
www.fok.nl
Leef Safe zit op een plek die in de huidige overheidsaanpak 
van zinloos geweld nog braakliggend terrein is. Want dat dit 
boek een zeer integere poging is om de huidige onrust in de 

samenleving weg te nemen, staat buiten kijf. 
Het toont aan dat Tudjan een zeer intel-
ligente kijk heeft op zinloos geweld. Dit is 
geen boek dat angst aanjaagt, maar juist 
een zorgvuldig uitgewerkte poging is om die 
angst weg te nemen. Voor mij school daarin 
de kern van het boek. Wat Tudjan name-
lijk direct onderuit haalt is de bravoure.
www.NU.nl

Leef safe laat je inzien hoeveel gevaren er 
op de loer liggen, maar het kan ook je leven 
redden!
www.Vrouw.nl

Branimir Tudjan kan bereikt worden via 
zijn website: www.kravmaganederland.nl
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Ankie Nolen GESCHIEDENIS

Kruistocht tegen de Katharen
Doodt hen allen, God zal de zijnen herkennen

Hoewel kruistochten heilige oorlogen waren, met als 
doel het Heilige Land te heroveren op de ongelovigen, 
zijn ook in Europa kruislegers ingezet, tegen christe-
nen! Het is dit jaar 800 jaar geleden dat de kruistocht 
tegen de katharen begon. Zij zetten zich af tegen de 
rooms-katholieke kerk, die haar geestelijke taak steeds 
meer verzaakte in haar streven naar wereldlijke macht 
en rijkdom. In �209 verzamelde zich bij Lyon een 
enorm kruisleger voor vertrek naar het uiterste zuiden 
van Frankrijk om daar het katharisme te bestrijden. 

Onder aanvoering van Arnaud Amau-
ry, abt van Cîtaux en legaat van paus 
Innocentius III, werd als eerste doelwit 
de stad Béziers belegerd. Toen een van 
de kruisridders vroeg hoe hij de ketters 
van de goede katholieken kon onder-
scheiden, sprak Amaury de historische 
woorden: “Tuez-les tous, Dieu recon-
naîtra les siens - Doodt hen allen, God 
zal de Zijnen herkennen.”

Ankie Nolen, wiens eerdere studie over 
de Katharen zeer positief werd ontvan-
gen, is één van de specialisten op dit ge-
bied. Ze woont in Frankrijk, midden in 
het land der Katharen.
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Ankie NolenGESCHIEDENIS

 Het land der Katharen

ISBN-�3: 978-90-59��-774-7
Nur 680
Formaat �5,5 x 23,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 340 pagina’s
Paperback € �9,95 
Reeds verschenen

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

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

Glastonbury en de heilige graal

Glastonbury, het heilige hart van Brittannië. De oude 
mystieke hoofdstad van dit prachtige land. Of zoals de 
Engelsen het noemen: “The holiest earth of England”. 
Glastonbury, de plek waar zoveel leylijnen, legenden, 
magie, spiritualiteit en andere esoterische draadjes bij-
eenkomen. Al eeuwenlang een belangrijk pelgrimsoord. 

Glastonbury, de plek ook waar verschillende graal tra-
dities samenkomen. Variërend van vaten waarin de go-
den de elementen van de schepping mengden, tot ketels 
die een onuitputtelijke voedselbron bevatten. Van ketels 
waaruit gestorven krijgers weer tot leven kwamen, tot 

de kelk gebruikt bij het laatste avond-
maal. Van de kruiken waarin het bloed 
en het zweet van Jezus werd opgevangen, 
tot de bloedlijn van de heilige familie. 
Van Jezus zelf, tot Jozef van Arimathea 
en Maria Magdalena. Van levenselixers 
en het witte goud, tot een klein boekje 
geschreven door Jezus zelf. Van koning 
Arthur en zijn ridders van de Ronde 
tafel, tot een schaal met een bebloed 
hoofd. Van stenen en meteorieten met 
bijzondere krachten, tot de Ark van het 
Verbond. Van het vrouwelijke principe 
tot de spirituele zoektocht van de mens. 
Al deze graalmanifestaties en meer vindt 
men terug in Brittannië en meer in het 
bijzonder in Glastonbury.
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Jaap RameijerESOTERIE
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Vossius MAATSCHAPPIJ

Oneigentijds

“Het is de hoofdpersoon in dit strijdschrift duidelijk 
ernst met zijn kritiek op onze tijd, de moderne tijd. De 
toegankelijke dialoog, met een gesprekspartner die de 
lezer vertegenwoordigt, ontspint zich gedurende zeven 
wandelingen in het Zwitserse hooggebergte en is luchtig 
van toon zodat het werk, ondanks het serieuze onderwerp 
en de controversiële inhoud, goed leesbaar blijft. Zware 
artillerie wordt het veld opgereden en er wordt met scherp 
geschoten op allerlei vanzelfsprekendheden. Met name 
de enorme politieke centralisatie, schaalvergroting en “de 
moderne ideeën” moeten het ontgelden. Het feit dat deze 

ideeën staan voor de typisch moderne 
idealen van vrijheid en gelijkheid maakt 
wel duidelijk dat niks eigentijds als 
vanzelfsprekend, laat staan als wenselijk, 
ervaren wordt. Voor iedere oneigentijdse 
geest die gevaarlijke vergezichten weet 
te waarderen een boek dat hij niet mag 
laten liggen.” 

De schrijver is geboren en getogen 
in Nederland. Na het voltooien van 
het gymnasium en studies aan de 
Universiteit Twente en de Erasmus 
Universiteit Rotterdam heeft hij een 
promotieonderzoek in Japan voltooid.
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J.G. KikkertBIOGRAFIE

Frederik Hendrik
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Leven en werken van Frederik Hendrik 
vertoonden wonderlijke tegenstrijdighe-
den. Hij ging alleen tot daden over als hij 
daartoe gedwongen werd, maar dan trad 
hij ook bekwaam en doortastend op. 
Hij trouwde onder druk van zijn broer 
Maurits, hij veroverde ’s-Hertogenbosch 
en Maastricht onder druk van de Staten 
en voerde een dynastieke politiek onder 
druk van zijn vrouw Amalia.

Hij was geslepen en diplomatiek, soms 
achterbaks. Maar Frederik Hendrik was 
ook humaan, wars van scherpslijperij, 
vervolgingen, veroordelingen en execu-
ties. Hij liet veel ballingen uit de tijd van 
Maurits naar de Republiek terugkeren, 
maar de verbanning van Hugo de Groot 
was levenslang.

Frederik Hendrik wist bekwame mannen om zich heen 
te verzamelen, maar gebruikte ook de diensten van cor-
rupte randfiguren.

Deze biografie sluit aan bij de eerdere delen uit de reeks 
over Willem van Oranje en Maurits van Nassau, ook van 
de hand van J.G. Kikkert.
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Bert van Nieuwenhuizen BIOGRAFIE REEKS

Wim Eijk
Aartsbisschop en opvolger van Willibrord

Wie is Wim Eijk, de in 2007 voor velen als een ver-
rassing benoemde Aartsbisschop van Utrecht? In deze 
eerste biografie van de in �953 in Duivendrecht gebo-
ren Willem Jacobus Eijk wil Bert van Nieuwenhuizen, 
oud-redacteur Opinie van het Utrechts Nieuwsblad, de 
herder van de ca. vijf miljoen Nederlandse katholie-
ken, nader aan een breed publiek voorstellen. 
Aartsbisschop Eijk, opvolger van Willibrord en tre-
dend in de voetsporen van illustere namen als De Jong 
en kardinaal Alfrink, is een opmerkelijke persoonlijk-
heid. Hij is afgestudeerd medicus en koos na zijn medi-

sche studie voor het priesterambt. Die 
boeiende combinatie levert interessante 
standpunten wat betreft de ethiek op. 
Deze biografie gaat daarop in, evenals 
de wijze waarop deze bewoner van het 
Aartsbisschoppelijk Paleis in Utrecht de 
Nederlandse Kerkprovincie leiden wil.
Daarnaast belicht dit boek ook vooral 
de mens Wim Eijk, zijn leven en zijn 
opvattingen.

ISBN-�3: 978-90-59��-945-�
Nur 68�
Geïllustreerd
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 300 pagina’s
Paperback € �9,95
Verschijnt september 20�0
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Bert van NieuwenhuizenBIOGRAFIE REEKS

Wim Eijk
Aartsbisschop en opvolger van Willibrord
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Vijfenzestig jaar na de Bevrijding nuanceert het beeld 
van ‘oorlogskoningin’ Wilhelmina zich. Zeker, ze 
hield vanuit Londen voor Radio Oranje manhaftige 
toespraken om haar volk in het bezette vaderland op 
de been te houden. Maar: in datzelfde Londen was zij 
voor haar oorlogspremier Gerbrandy een onhandelba-
re vrouw, die probeerde de parlementaire democratie 
terzijde te schuiven. 
Nà de Bevrijding nam Wilhelmina iedereen onbarmhar-
tig de ‘verzetsmaat’. Maar tot kort voor de oorlog toonde 
zij zich weinig anti-nazi gezind. Zo zat ze naast Hitler 

op de eretribune bij de Olympische 
Winterspelen in nazi-Duitsland in �936. 
En omarmde zij het lid van de Hitler-
partij  Bernhard zur Lippe-Biesterfeld als 
schoonzoon voor haar dochter.
Wilhelmina, een vorstin die de katholie-
ken haatte, de socialisten niet zag staan 
en de liberalen wantrouwde. Zij achtte 
zich ‘een protestantse vorstin van een 
protestantse natie’.
Bert van Nieuwenhuizen, oud-redacteur 
Opinie van het Utrechts Nieuwsblad, 
beschouwt de rol die Wilhelmina een 
halve eeuw als koningin speelde kritisch 
en komt tot de conclusie dat zij na de 
Bevrijding op een te hoog voetstuk is ge-
plaatst. 
Dit boek is een herziene en uitgebreide 
versie van ‘Wilhelmina, een Koninklijke 
koppige Mevrouw’ dat in 2005 verscheen 
en inmiddels uitverkocht is. 
De pers reageerde op dat boek zeer po-
sitief: ‘Het boek verdient een plaats naast 
Fasseurs Biografie, als welkom tegenwicht’. 
(Vorsten) 

ISBN-�3: 978-90-59��-947-5
Nur 68�
Geïllustreerd
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 300 pagina’s
Paperback € �9,95
Verschijnt april 20�0

Bert van Nieuwenhuizen BIOGRAFIE REEKS

Wilhelmina
vorstin op een te hoog voetstuk
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Bert van NieuwenhuizenBIOGRAFIE REEKS

Willem Drees
vernieuwer voor, in en na de oorlog

‘Is hij wel vernieuwd’, vroeg Koningin 
Wilhelmina aan haar secretaris toen ze 
na de Bevrijding voor het eerst Drees 
ontving. ‘Majesteit, de heer Drees was 
ruim voor de oorlog al vernieuwd’, luid-
de het antwoord.
En zò was het: de sociaal-democratische 
staatsman Willem Drees speelde maar 
liefst 45 jaar een stuwende en vernieu-
wende rol in de Nederlandse politiek. 
Vóór de oorlog als creatief wethouder 
in Den Haag en fel anti-nazi Kamer-
lid. Tijdens de Tweede Wereldoorlog als 
Voorzitter van het College van Vertrou-
wensmannen in de Illegaliteit. En nà de 
Bevrijding als minister-president en aan-
jager van sociale wetgeving en nieuwe 
sociale verhoudingen.
Bert van Nieuwenhuizen, oud-redacteur 
Opinie van het Utrechts Nieuwsblad, 
portretteert in dit boek de bijna �02 jaar 
oud geworden staatsman als een mens 
van vlees en bloed.

Een warmbloedig mens die minder ‘zuinig’ was dan 
waarvoor hij in de naoorlogse legendevorming is ver-
sleten. 
Dit boek is een herziene en uitgebreide versie van ‘Het 
land van Drees’ dat in 2006 verscheen en inmiddels uit-
verkocht is. ‘Het land van Drees’ kreeg in de pers een 
warm onthaal: Bert van Nieuwenhuizen schildert aan de 
hand van ontmoetingen met drie generaties Drees een mooi 
portret van één van de meest tot de verbeelding sprekende 
politici van Nederland’ (De Telegraaf ). 

ISBN-�3: 978-90-59��-946-8
Nur 68�
Geïllustreerd
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 300 pagina’s
Paperback € �9,95
Verschijnt april 20�0
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NON-FICTIE BIOGRAFIE REEKS

Onder redactie van Dr. Perry Pierik
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NON-FICTIEBIOGRAFIE REEKS

Onder redactie van Dr. Perry Pierik
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NON-FICTIE BIOGRAFIE REEKS

Onder redactie van Dr. Perry Pierik
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NON-FICTIEBIOGRAFIE REEKS

Onder redactie van Dr. Perry Pierik
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NON-FICTIE BIOGRAFIE REEKS

Onder redactie van Dr. Perry Pierik
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NON-FICTIEBIOGRAFIE REEKS

Onder redactie van Dr. Perry Pierik
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NON-FICTIE BIOGRAFIE REEKS

Onder redactie van Dr. Perry Pierik
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NON-FICTIEMONOGRAFIE REEKS
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ASPEKT MONOGRAFIE
NON-FICTIE
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ASPEKT MONOGRAFIE
NON-FICTIE



76 UITGEVERIJ ASPEKt

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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Zevende Bulletin 978-90-59��-309-�
Achtste Bulletin 978-90-59��-28�-0
Negende Bulletin 978-90-59��-253-7
Tiende Bulletin  978-90-59��-502-6
Elfde Bulletin  978-90-59��-648-�

ASPEKT BULLETIN TWEEDE WERELDOORLOG

Onder redactie van Perry Pierik en Bert van Nieuwenhuizen

Eerste Bulletin  978-90-75323-52-8
Tweede Bulletin 978-90-75323-88-7
Derde Bulletin  978-90-59��-006-9
Vierde Bulletin  978-90-59��-032-8
Vijfde Bulletin  978-90-59��-�76-9
Zesde Bulletin  978-90-59��-�09-7
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ASPEKT DE GROTE OORLOG - EEN OVERZICHT

De Grote Oorlog Kroniek 1914-1918
Onder redactie van Hans Andriessen, Leo Dorrestijn en Perry Pierik 

Niet zonder trots presenteert de Stichting Studie Cen-
trum Eerste Wereldoorlog in samenwerking met uitgeve-
rij Aspekt alweer het 2�ste nummer in de serie De Grote 
Oorlog, Kroniek 1914-1918, onder redactie van Hans 
Andriessen, Leo Dorrestijn en Perry Pierik. De serie be-
licht een keur aan onderwerpen uit en over de Eerste We-
reldorlog. Toegankelijk geschreven laten de verschillende 
delen zich los van elkaar lezen en vormen een verzame-
ling van grote historische waarde. Politiek, diplomatie, 
oorlogsvoering, economie, en sociologische onderwerpen 
komen ruimschoots aan bod.

ISBN-�3: 978-90-59��-965-9
Nur 680
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 340 pagina’s
Paperback € 24,95
Verschijnt mei 20�0
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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 1914-1918
Onder redactie van Hans Andriessen, Perry Pierik en Leo Dorrestijn 
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Tussen de rinkelende telefoons en de hectiek in uitge-
versland door sturen twee bevlogen boekenliefhebbers 
elkaar brieven: Perry Pierik, zelfstandig uitgever en Wim 
Huijser, creative director binnen een groot uitgeefcon-
cern. De een is historicus, met als bijzonder aandachts-
punt de turbulente twintigste eeuw, de ander literatuur-
liefhebber, auteur en biograaf van C. Buddingh’. 
 Hun correspondentie levert een opmerkelijke ca-
leidoscoop op aan ervaringen en inzichten in het land 
der bedrukte letteren. Zware en luchtige thema’s wisse-
len elkaar af - 2007 werd een bijzonder jaar - alsmede 
het reilen en zeilen van alledag op de met manuscripten 

en concepten overladen bureaus. Bio-
grafieën, autobiografieën, hagiografieën, 
romans, klassieken, pamfletten, flyers en 
plannen, vooral veel plannen passeren de 
revue. En dan zijn daar nog de helden uit 
het vak, de auteurs, de opdrachtgevers, 
de hemelruiters, de beminnelijken, de di-
va’s, de onuitstaanbaren, de oprechten en 
de rechtvaardigen. Achter dit gilde gaan 
de vertalers schuil. Zwijgend, minzaam 
en vooral dienstbaar ploeteren zij voort. 
De brieven brengen de lezer op avon-
tuurlijke en vreemde plaatsen, zoals de 
geheimzinnige wasserettes van Heere 
Heeresma in Parijs, het spijkerschrift 
van Martin Ros, de assepoesters van 
Oeganda, de Russische oorsprong van 
de Protocollen van Sion, het boekkas-
teel van King Richard Booth of Hay, de 
speer van Longinus en de zijde van Jezus 
Christus. Ook staan ze stil bij de dood 
van Wolkers, het venijn van Hermans en 
hoe Komrij grabbelde in kinderrijmpjes. 
Als de storm van de werkdag weer gaat 
liggen, en de brieven zijn geschreven, 
nemen de auteurs in de avondlijke uren 
hun literatuur weer ter hand om zich te 
laven aan de inkt van Arcadia.

De inkt van Arcadia
Brieven 2007

Perry Pierik - Wim Huijser

ISBN-�3: 978-90-59��-672-6
Nur 300
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 528 pagina’s
Paperback € 24,95
Reeds verschenen
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Onder de titel ‘De inkt van Arcadia’ werd 
onlangs de correspondentie uit 2007 tus-
sen Perry Pierik, uitgever van boeken, en 
Wim Huijser, creative director, uitgege-
ven. Het geeft een openhartige inkijk in 
de wereld van de uitgeverij.

Bert van Nieuwenhuizen schrijft in het 
‘Ten geleide’: ‘Wim en Perry zijn geen po-
litici en willen de wereld niet hervormen.  
Wim en Perry zijn uitgevers. En schrij-
vers. En filosofen. En denkers. En...[...] 
gewoon ‘jongens’.  Aardige ‘jongens’ van 
in de veertig. ‘En die twee jongens zijn 
wij’  had ook de titel van dit boek kun-
nen zijn. [...] Schier eindeloos schrijven 
de heren uitgevers elkaar over de zon- en 
schaduwkanten van ‘het vak’.’

Inmiddels zijn Pierik en Huijser een 
jaar verder en er is weer veel gebeurd in 
Uitgeversland. Hun brieven van 2008 

verschijnen nu onder de titel ‘Het geheime leven’. Al 
schrijvend verbazen ze zich over hun eigen geschriften: 
‘Is het toch een vorm van voyeurisme, verwachten lezers 
in dagboeken en brieven toch een blik te kunnen werpen 
op het geheime leven? Iets dat eigenlijk aan het oog ont-
trokken had moeten blijven, maar toevallig toch te boek 
is gesteld?’

Het geheime leven
Brieven 2008

Perry Pierik - Wim Huijser

ISBN-�3: 978-90-59��-83�-7
Nur 300
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 420pagina’s
Paperback € 24,95
Verschijnt mei 20�0
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Jack Staller en Graddy Boven HISTORISCHE CARTOONS

Nederlandse geschiedenis in potlood
Tekeningen van Jack Staller

Illustrator en striptekenaar Jack Staller (Leiden, �942) 
heeft een voorliefde voor geschiedenis. Nauwkeurig 
brengt hij gebeurtenissen uit de historie middels olie-
verfschilderijen, potlood-tekeningen en stripverhalen in 
beeld. In Nederlandse geschiedenis in potlood. Tekeningen 
van Jack Staller is een deel van zijn zwart-wit tekeningen 
bijeengebracht. Veel van deze tekeningen zijn door de 
jaren heen her en der gepubliceerd. Het meest in het oog 
springend is Staller’s bijdrage aan de laatste uitgave van 
De geschiedenis van de Lage Landen (4 delen) door Jaap 
ter Haar (�922-�998). In deze boeken vloeien tekening 

en tekst als bijna vanzelfsprekend samen, 
waarmee Staller in de voetsporen treedt 
van bekende illustratoren zoals Charles 
Rochussen �8�4-�894), Cornelis Jet-
ses (�873-�955), Johan Herman Isings 
(�884-�977) en Rien Poortvliet (�932-
�995). Ogenschijnlijk eenvoudige losse 
krassen op papier, die vervolgens tot in 
detail zijn uitgewerkt. De tekenstijl van 
Jack Staller is aanstekelijk en inspireert. 
Tekeningen waarmee de Nederlandse 
geschiedenis opnieuw onder de aandacht 
van een groot publiek wordt gebracht.

Staller, afkomstig uit de reclamewereld, 
is eveneens bekend geworden via de 
stripreeksen De Vliegende Hollander, The 
Black Hawk Line, Pius en Dakota Dolly 
en de filmposters zoals De Boezemvriend, 
De Zwarte Ruiter, De Vierde Man, Blonde 
Dolly, Moord in Extase en Grijpstra en de 
Gier. Een kundig en begenadigd kunste-
naar die hier terecht de ruimte krijgt --
en via de inleidende tekst van historicus 
Graddy Boven nader ingekleurd wordt. 

ISBN-�3: 978-90-59��-964-2
Nur 364
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 200 pagina’s
Paperback € �9,95
Verschijnt april 20�0
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Joek van Werkhoven

Hoe zit dat?
Dat zit zo!

ISBN-�3: 978-90-59��-937-6
Nur 200
Geïllustreerd
Formaat 23,5 x �5,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang �40 pagina’s
Paperback € �4,95
Verschijnt mei 20�0

Als kinderen in de overgangsfase zitten 
van potje naar grote-mensen-wc, kan dit 
voor sommige van hen een groot avon-
tuur zijn. Een grote-mensen-wc is iets 
geweldigs waar iedereen wel op zou wil-
len zitten. 

Er zijn heel veel dieren die dit ook graag 
willen maar geen van hen weet eigenlijk 
zo goed hoe dat moet. Alle dieren geven 
hun eigen interpretatie aan het gebruik er 
van en laten zien dat de wc voor heel veel 
verschillende activiteiten geschikt is.

De vrolijke, veelzijdige tekeningen van 
Hans Langbroek maken dat dit boek 
niet alleen veel lees- maar ook kijkplezier 
oplevert.

Joek van Werkhoven was een aantal jaren werkzaam in 
het onderwijs. Na de dood van haar zoon heeft ze haar 
leven een andere wending gegeven. 

Hoe zit dat? Dat zit zo! is haar debuut bij Aspekt.

KINDERBOEK
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De schetenboom is een eigentijds verhaal, waar kinderen 
van kunnen genieten. De held van het verhaal, Ernst, 
heeft een vervelende aandoening. Hij laat verschrikkelijk 
vieze scheten. Hij beleeft vrolijke, maar ook verdrietige 
avonturen. Uiteindelijk loopt het natuurlijk goed af. De 
schetenboom is een leuk en vrolijk verhaal om voor te 
lezen. Samen genieten met je kind op de bank bij dit 
spannende verhaal.

Ton Nijenhuis KINDERBOEK

De Schetenboom

ISBN-�3: 978-90-59��-96�-�
Nur 200
Geïllustreerd door Levine Spanjaars
Formaat �3,5 x 2�,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Omvang 300 pagina’s
Paperback € �2,95
Verschijnt mei 20�0
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LITERATUUR/FICTIE/NON-FICTIE

Aspekt

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

d e e l  i

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

Brand van Mars 
en vuur van Venus

JongMde_brandMars en vuurVenus_o1   1 7/14/2009   4:21:44 PM



88 UITGEVERIJ ASPEKt
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Aalten, Wim • Motorrijden zonder 
God
ISBN 978-90-59��-733-4 • € �9,95
Admirant, Maarten den • 
Hofpredikers van Oranje
ISBN 978-90-59��-333-6 • € �7,95
Allan, Lennaart / Meijer, Willem, 
L. / Kraaijpoel, Diedrik • Niet alles 
is kunst
ISBN 978-90-59��-866-9 • € �9,95
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. / Dorrestijn,
Leo / Pierik, P. • De grote oorlog. 
Kroniek 1914-1918 • Deel 2�
ISBN 978-90-59��-965-9 • € 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 
Wereldoorlog. Deel �.
ISBN 978-90-59��-767-9 • € �9,95
Andriessen, J.H.J. / Dorrestijn, 
Leo / Pierik, Perry • De Eerste 
Wereldoorlog. Deel 2.
ISBN 978-90-59��-768-6 • € �9,95
Andriessen, J.H.J. / Dorrestijn, 
Leo / Pierik, Perry • De Eerste 
Wereldoorlog. Deel 3.
ISBN 978-90-59��-769-3 • € �9,95
Andriessen, J.H.J. / Dorrestijn, 
Leo / Pierik, Perry • De Eerste 
Wereldoorlog.. Deel 4.
ISBN 978-90-59��-770-9 • € �9,95
Andriessen, J.H.J. / Dorrestijn, 
Leo / Pierik, Perry • De Eerste 
Wereldoorlog. Deel 5.
ISBN 978-90-59��-77�-6 • € �9,95
Andriessen, J.H.J. / Dorrestijn, 
Leo / Pierik, Perry • De Eerste 
Wereldoorlog. Deel 6.
ISBN 978-90-59��-772-3 • € �9,95
Aris, Bernard J. • Aad Nuis. 
Literator, beschouwer en 
cultuurpoliticus
ISBN 978-90-59��-688-7 • € �4,95
Aris, Bernard J. • Afghanistan: it’s
a wild, wild world. Deel � (tot �989)
ISBN 978-90-59��-686-3 • € 24,95
Aris, Bernard J. • Afghanistan: 
it’s a wild, wild world. Deel 2 (v.a. 
�989)
ISBN 978-90-59��-687-0 • € 24,95
Aris, Bernard J. • Interview 
Afghanistan •
ISBN 978-90-59��-766-2 • € 24,95
Aristoteles • Ethica 
Nicomachea
ISBN 978-90-59��-2�8-6 • € �6,95
Asperen-de Boer, F.R.S. van • De 
Frans-Duitse oorlogen. Een tragedie 
in drie bedrijven
ISBN 978-90-59��-567-5 • € 24,95
Baat, Saskia van • Zomerzoet
ISBN 978-90-59��-0�0-6 • € �6,95
Bakkenes, Bert • Morgen kan het 
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
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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
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 • € �6,95
Becker, Maurice • De laatste 
stuiptrekking van Europa’s zieke 
man. Het Osmaanse rijk tijdens de 
Eerste Wereldoorlog
ISBN 978-90-59��-647-4 • € �4,95
Becker, Maurice • De Gouden 
Eeuw 
ISBN 978-90-59��-746-4 • € �9,95
Ben-Itto, Hadassa • Anatomie van 
een vervalsing
ISBN 978-90-75323-948 • € 32,95
Berends, Frits • Te dicht bij de 
brug die voor anderen te ver was 
ISBN 978-90-59��-922-2 • € 22,95
Berends, Peter • Een andere kijk op 
de slag om Arnhem
ISBN 978-90-59��-008-3 • € 26,95
Berends, Peter • De Eerste Slag 
om Arnhem. De verdrijving 
van Napoleon’s troepen door het 
Pruisische leger
ISBN 978-90-59��-850-8 • € 22,95

Berg, Jaap van den • La vita 
Italiana
ISBN 978-90-59��-694-8 • € �4,95
Berg, Jaap van den • De laatste bel
ISBN 978-90-59��-863-8 • €�9,95
Bergen, Leo van • Een 
menslievende en nationale taak. 
Kolonialisme en het Rode Kruis in 
Nederlands-Indië 1870-1950
ISBN 978-90-59��-487-6 • € 26,95
Berkel, van Mw. M.A. van Schaik • 
Brieven uit Canada 
ISBN 978-90-59��-890-4 • € �9,95
Berkéwicz, Ulla • Zijn we gék 
geworden? Een vergelijkend
onderzoek naar fanatisme
ISBN 978-90-59��-�20-2 • € �8,50
Berveling, Jaco • Hebben is 
houden. Wat iedere verzamelaar en 
boekenliefhebber over zichzelf moet 
weten 
ISBN 978-90-59��-869-0 • € 22,95
Bijlhout, Philomena • Meer dan 
een dag
ISBN 978-90-59��-70�-3 • € �8,95
Bijlsma, Frans • Raoul Wallenberg
ISBN 978-90-59��-342-8 • € �7,95
Blajan, Daniël • American Football 
Touchdown
ISBN 90-59��-03�-5 • 
€ �6,95
Blanken-Spoor, Marianne • 
Fluitenkruid
ISBN 978-90-59��-896-6 • € �5,95
Blitz, Eveline • Ondergronds. 
Politieke roman
ISBN 978-90-59��-296-4 • € �4,95
Blitz, Eveline • Uit alle macht. 
Politieke roman
ISBN 978-90-59��-39�-6 • € �2,95
Blok, Arthur • Mijn zoektocht in 
Libanon
ISBN 978-90-59��-375-6 • € �7,95
Blok, Vincent • Rondom de
vloedlijn
ISBN 978-90-59��-�02-8 • € 22,95
Blom, Robert J. • Het land van 
stille vogels
ISBN 978-90-59��-623-8 • € �4,95
Bloy, Léon • De ziel van Napoleon
ISBN 978-90-59��-238-4 • € �4,95
Bode, Sarah • De modder van 
Haspengouw
ISBN 978-90-59��-�48-6 • € �5,-
Bode, Renée de • Een gemiste 
kans. Het verhaal van een 
afstandsmoeder
ISBN 978-90-59��-578-� • € �7,95
Boef, Johan • Sharon
ISBN 978-90-59��-470-8 • € �6,95

Boekestijn, Arend Jan • De prijs 
van een slecht geweten. Waarom 
hulp in haar huidige vorm niet werkt
ISBN 978-90-59��-950-5 • € �7,95
Boer, Frits de • Een na-oorlogse 
moord in mei �945
ISBN 978-90-59��-343-5 • € 22,95
Boer, Bert den / Wim Huijser •
Leef je verlangen
ISBN 978-90-59��-532-3 • € �2,95
Boer-Walhout, Marian den • De 
maan gaat met je mee
ISBN 978-90-59��-593-4 • € �6,95
Boersma, Frits • Caspar, de stenen 
man
ISBN 978-90-59��-265-0 • € �9,95
Boetzelaer, Prof. Dr. Olaf van • 
Crises. Een christen-democratische 
analyse en remedie
ISBN 978-90-59��-877-5 • € �0,95
Bolwerk, Robert A. • Gevangen 
in jezelf 
ISBN 978-90-59��-962-8 • € �9,95
Booister, Jan • De clash aan de 
Coolsingel. De wegbereiders van 
Pim Fortuyn 
ISBN 978-90-59��-832-4 • € �7,95
Boon, Rudolf • Een progressieve
conservatief. Edmund Burke als 
tijdgenoot
ISBN 978-90-59��-�47-9 • € �4,95
Boon, Rudolf • Wat is er gebeurd
met ons culturele draagvlak?
ISBN 978-90-59��-727-3 • € �9,95
Boorman, Ge • Het bloed der 
aarde; een olie- en gasbonanza in 
Marokko?
Dollars,macht en terreur
ISBN 978-90-59��-898-0 • € �8.95
Boorn , Tom van den • 
Bevrijdingskind.
Zoektocht naar mijn echte ouders 
ISBN 978-90-59��-8�6-4 • € �8.95
Borgart, Ben • Iguana 
ISBN 978-90-59��845-4 • € �6,95
Bos, Dennis • Willem III, koning 
gorilla
ISBN 978-90-59��-��5-8 • € �4,95
Bos, Elisabeth • Dancrune van 
Witte Paarden
ISBN 978-90-59��-938-3 • € �8,95
Boudier-Bakker, I. • De straat
ISBN 978-90-75323-856 • € 9,95
Boudier-Bakker, I • Een dorre 
plant
ISBN 978-90-59��-065-6 • € 9,95
Boudier-Bakker, I. • Finale
ISBN 978-90-59��-00�-4 • € 9,95
Boudier-Bakker, I. • De klop op 
de deur
ISBN 978-90-59��-9�3-0 • € 24,95
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Bouwman, Willem • Bekeerd! 
Omwentelingen in vijfentwintig levens
ISBN 978-90-59��-037-3 • € �4,95
Boven, Graddy • Keizer Wilhelm 
II. Admiraal van de Atlantische 
Oceaan
ISBN 978-90-59��-652-8• € �8,95
Boven, Graddy • Piet Hein 
ISBN 978-90-59��-834-8 • € �7,95
Boven, Graddy • Diep onder 
zee. De geschiedenis van de 
onderzeeboot 
ISBN 978-90-59��-887-4 • € �8,95
Boven, Rob van • De pijnparadox
ISBN 978-90-59��-495-� • € �7,95
Bozzolini-Jäger, Elsa • Het portret 
van Marchesana
ISBN 978-90-59��-55�-4 • € 22,95
Brabers, Jules / Rob Lemmens • 
Luik, augustus �9�4 Zoektocht naar 
een vergeten slag
ISBN 978-90-59��-873-7 • € 22,95
Brand, Arthur • Het verboden 
Judas-evangelie en de schat van 
Carchemish
ISBN 978-90-59��-244-5 • € 22,95
Brandenburg, Marjan • I am your 
man
ISBN 978-90-59��-92�-5 • € �9,95
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
Brekelmans, Alexander• 
Hiërarchie
ISBN 978-90-59��-935-2 • € �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
Broere, Ad • De menselijke 
economie 
ISBN 978-90-59��-878-2 
€ �7,95
Brongers, E.H. • Grebbelinie �940
ISBN 978-90-59��-083-0 • € 26,-
Brongers, E.H. • De slag om de 
residentie
ISBN 978-90-59��-�38-7 • € 24,95 

Brongers, E.H. • De opmars naar 
Rotterdam. deel �
ISBN 978-90-59��-249-0 • € �9,95
Brongers, E.H. • De opmars naar 
Rotterdam. deel 2
ISBN 978-90-59��-259-9 • € �9,95
Brongers, E.H. • De opmars naar 
Rotterdam. deel 3
ISBN 978-90-59��-269-8 • € �9,95
Brongers, E.H. • De opmars naar 
Rotterdam • Cassette Deel �, 2 en 3
ISBN 978-90-59��-369-5 • € 49,50
Brongers, E.H. • De oorlog in 
Zuid-Limburg �0 mei �940
ISBN 978-90-59��-290-2 • € 22,95
Brongers, E.H. • Afsluitdijk �940
ISBN 978-90-59��-�2�-9 • € 24,95
Brongers, E.H. • Generaal 
Reynders. Een miskend bevelhebber
ISBN 978-90-59��-603-0 • € �9,95
Brongers, R. • Naar Artis 
ISBN 978-90-59��-793-8 • € �6,95
Brouwer, Jaap Jan • Heinz 
Guderian
ISBN 978-90-59��-6�5-3 • € �7,95
Brouwer, Jaap Jan • Met Rommel 
in Noord-Afrika. Fotodagboeken 
van Siegfried Klein
ISBN 978-90-59��-6�4-6 • € 39,95
Brouwer, Jaap Jan • Het grote graaien
ISBN 978-90-59��-63�-3 • € �6,95
Bruggencate, Ellen ten • Weg van 
mijn moeder
ISBN 978-90-59��-848-5 • € �8,95
Bruin, Bert de • Israel en ik
ISBN 978-90-59��-728-0 • € �7,95
Buddingh’, C. • Mijn katten en ik
ISBN 978-90-59��-653-5 • € �4,95
Buurman, Margreet den • In de 
greep van Houdini
ISBN 978-90-59��-722-8 • € �7,95
Buurman, Margreet den • Duitse 
herfst
ISBN 978-90-59��-8�3-3 • € �8.95
Buurman, Margreet den • Thomas 
Mann Schrijverschap tegen de 
vergankelijkheid 
ISBN 978-90-59��-876-8 • € �8,95
Buurman, Margreet den • 
Wolfskers. Verhalenbundel
ISBN 978-90-59��-9��-6 • € �7,95
Buwalda, Piet • Refuseniks
ISBN 978-90-59��-4��-� • € 22,95
Carotta, Francesco • Jezus was 
Caesar. Over de Romeinse oorsprong
van het Christendom. Een onderzoek
ISBN 978-90-59��-645-0 • € 32,-
Chateaubriand • De melancholie 
van het graf.
ISBN 90-59��-029-3 • € �4,-

CIDI-Informatiereeks:

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 • Praag, Prof.H.M. van 
• Joden-haat en zions-haat. Een 
drama in vijf bedrijven 
CIDI-Informatiereeks
ISBN 978-90-59��-795-2 • € �8.95
CIDI • Soest, Aaldert van • Oorlog 
op afstand? De betrokkenheid 
van Iran bij de terreurbewegingen 
Hezbollah, Hamas en Palestijnse 
Islamitische Jihad
ISBN 978-90-59��-583-5 • € �2,95
CIDI • Vergelijken met de 
Holocaust •
ISBN 978-90-59��-787-7 • € 9,95

Cleland, John • Fanny Hill
ISBN 978-90-75323-�9� • € �4,95
Clemen, Sam van • Konrad 
Adenauer. Een biografie
ISBN 978-90-59��-8�8-8 • € 22,95
Coppes, Bob • Bijna Dood 
Ervaringen en wereldreligies
ISBN 978-90-59��-680-� • € �7,95
Cortés, Juan Donoso • 
Katholicisme, Liberalisme, Socialisme
ISBN 978-90-59��-050-2 • € 22,95
Courage, Pierre • De 
pornografische verleiding. Verslag 
van een leeservaring
ISBN 978-90-59��-704-4 • € �8,95
Cremer, C.C. • Bomberjack
ISBN 978-90-75323-77� • € �9,95
Cremer, C.C. / Cremer, C. • Zwart 
Ivoor 
ISBN 978-90-75323-924 • € �2,45
Crijnen, Ton / Herbers Ina •
Een eigenzinnige NSB’er • Het 
bewogen leven van P.C. Callenfels, 
burgemeester van Vlissingen en Woerden
ISBN 978-90-59��-966-6
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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
Dentz, Paul • Napoleon Bonaparte 
in Egypte
ISBN 978-90-59��-943-7 • € �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 • 404 cartoons. Met 
een inleiding over het bedenken van 
cartoons 
ISBN 978-90-59��-856-0 • € �9,95
Dumas fils, Alexandre • De dame 
met de camelia’s
ISBN 978-90-59��-�37-0 • € �5,-
Dumas, Vincent • De kannibaal 
van Rotenburg
ISBN 978-90-59��-209-4 • € �2,50
Dumas, Vincent (red) • Falanx 
Oorlogvoering in de klassieke oudheid
ISBN 978-90-59��-635-� • € �2,95
Dumas, Vincent • Panther.
De ondergang v/h Duitse tankwapen
ISBN 978-90-59��-678-8 • € �2,95
Dumas, Vincent • Menseneters 
Kannibalisme
ISBN 978-90-59��-684-9 • € �2,95
Dütting, Hans: zie ook London, 
Jack
Dütting, Hans • Hugo Claus De 
Reus van Vlaanderen
ISBN 978-90-59��-748-8 • € 24,95
Dütting, Hans • Profiel Harry 
Mulisch. Een bibliografische 
biografie
ISBN 978-90-59��-584-2 • € 24,95
Dütting, Hans • Wijn, vrouwen 
en plezier
ISBN 978-90-59��-6�2-2 • € �7,95
Dütting, Hans • Droog nu je 
tranen, niets is verloren
ISBN 978-90-59��-955-0 • € �6,95
Dütting, Hans • Jan Wolkers. De 
Rubens van de literatuur
ISBN 978-90-59��-643-6 • € 22,95
Dütting, Hans • Jan Cremer 
ISBN 978-90-59��-886-7 • € 24.95
Dütting, Hans • Het rijk der 
dromen 
ISBN 978-90-59��-889-8 • € �7,95
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

Elzen, Arthur van den • 
Koningsdrama in Mexico
ISBN 978-90-59��-925-3 • € �9,95
Endlich, Ben / Zee, Nanda 
van der Het Amsterdams 
Burgerweeshuys
ISBN 90-59��-0�9-6 • € �4,95
Endlich, Ben • Burger-Weeshuys 
450 jaren
ISBN 978-90-59��-095-3 • € 36,95
Engelbertink, Ben • De Engelen 
van Jacobus
ISBN 978-90-59��-43�-9 • € 22,95
Engelfriet, Bert • Abraham zien. 
Israël gezien door schrijvers in het 
westen
ISBN 978-90-59��-353-4 • € 22,95
Enk, P.L. van • De opstand kwam 
uit de bergen
ISBN 978-90-59��-059-5 • € �2,95
Ernst, Els • Het Gebeurt!
ISBN 978-90-59��-204-9 • € �6,95
Ewijk, Tom van • Maatschappij of 
haatschappij 
ISBN 978-90-59��-790-7 • € �4,95
Faber K.P.H. • De eerste koningen 
van Nederland
ISBN 978-90-59��-323-7 • € 22,95
Fontane, T. • Dolingen-dwalingen
ISBN 978-90-75323-35-� • € �4,95
Franco, Nicolo • De dwalende hoer
ISBN 978-90-59��-276-6 • € �6,95
Friesland, Jan van • De 
Verschijning
ISBN 978-90-59��-328-2 • € �2,50
Funnekotter, Bart • Ace
ISBN 978-90-59��-35�-0 • € 24,95
Galen, Ruth E. van • Calmeyer. 
Dader of mensenredder
ISBN 978-90-59��-885-0 • € �8,95
Geffen, Wim van • De katten van 
Cahors
ISBN 978-90-59��-797-6 • € �4,95
Geffen, Wim van • Bizarre doden 
ISBN 978-90-59��-868-3 • € �4,95
Gelauff, Peter • De verzwegen 
geschiedenis van de familie 
Manríquez
ISBN 978-90-59��-332-9 • € �7,95
Gelre, Henk van • Mijn 
herwaardering van waarden
ISBN 978-90-59��-��2-7 • € 24,95
Gerritse, Theo • De ploert Hans 
Albin Rauter en de correcte 
ambtenaar Wilhelm Harster
ISBN 978-90-59��-2�4-8 • € �4,95
Gerritse, Theo • Van 
constitutioneel
monarch tot roofridder
ISBN 978-90-59��-235-3 • € 9,95
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Gerritse, Theo • Collaboreren 
voor een betere wereld. De 
memoires van 4 Nederlandse 
nationaal-socialisten.
ISBN 978-90-59��-52�7 • € �4,95
Gerritse, Theo en Pierik, Perry 
• De nieuwe elite van Robert 
Ley. NS-Ordensburg Vogelsang als 
vormingscentrum voor ‘arische
Herrenmenschen’
ISBN 978-90-59��-7�5-0 • € �4,95
Gerrits, Antonia • Flitsen uit mijn 
leven 
ISBN 978-90-59��-835-5 • € 9,95
Gerritsen, Hans • Historische 
verkenningen van Nieuw-Zeeland
ISBN 978-90-59��-289-6 • € 24,95
Gerritsen, Hans • Sterren stralen 
overal. Zoektochten naar vroeger 
(Nederland – Indonesië – Nieuw 
Zeeland: �940-�994)
ISBN 978-90-59��-587-3 • € 27,95
Geysen, Cois • Magisch en mystiek 
Engeland
ISBN 978-90-59��-364-0 • € �9,95
Geysen, Cois • De oude wijsheid. 
Esoterisch erfgoed in België en 
Nederland
ISBN 978-90-59��-53�-6 • € �9,95
Geysen, Cois • Krachtplaatsen en 
Leylijnen in Vlaanderen
ISBN 978-90-59��-8��-9 • € 24.95
Gieling, Wilco • Zusters op
Schiermonnikoog
ISBN 978-90-59��-699-3 • € 24,95
Gieling, Wilco • Seyss-Inquart 
ISBN 978-90-59��-8�0-2 • €�9.95
Gilst, A. van / Kooger, H. •
Engelen, heiligen, noodhelpers
ISBN 978-90-75323-825 • € 22,95
Gilst, A. van / Kooger, H. •
Kruisen, relieken en wonderen
ISBN 978-90-59��-035-9 • € �9,95
Gilst, A. van/ Kooger, H. • Maria. 
Extase, bloed en tranen
ISBN 978-90-75323-276 • € �9,95
Gilst, A. van/ Kooger, H. • Wallen, 
muren en afscheidingen. Een
bijzonder cultureel erfgoed
ISBN 978-90-59��-545-3 • € 22,95
Gilst, A. van • Wijze vrouwen en 
godinnen
ISBN 978-90-75323-986 • € �9,95
Gilst, A. van • De eeuwige 
ordening
ISBN 978-90-59��-398-5 • € 24,95
Gilst, A. van • Midzomer in Europa
ISBN 978-90-59��-473-9 • € 22,95
Gilst, A. van • Herman Wirth
ISBN 978-90-59��-305-3 • € �4,95

Gilst, A. van • Hitler als 
frontsoldaat
ISBN 978-90-59��-454-8 • € �4,95
Gilst, A. van • De sagen van de 
vrouwenbergen
ISBN 978-90-59��-636-8 • € �9,95
Gilst, A. van • Karel de Grote
ISBN 978-90-59��-702-0 • € 25,95
Goen, B. van der • Doodseskaders 
in Nederland
ISBN 978-90-75323-368 • € �4,95
Goethe, August von • De laatste 
salto
ISBN 978-90-59��-373-2 • € �4,95
Goote & Sluyser • Een plan van 
onbeschrijfelijke grootheid
ISBN 978-90-59��-507-� • € �7,95
Gounod, Vincent • Francois 
Mitterrand 
ISBN 978-90-59��-747-� • € 45,00
Graas, T. van der • Lood om oud 
ijzer
ISBN 90-75323-58-� • € �9,95
Grieken, Harry J. van • Over leven 
in de melk
ISBN 978-90-59��-883-6 • € 22,95
Haan, Frans de • Jean-Paul Sartre
ISBN 978-90-59��-344-2 • € �4,95
Haar, Marie-Thérèse ter • Ruslands 
Erfenis 
ISBN 978-90-59��-666-5 • € �7,95
Haar, Otto van der • Ulrike Meinhof
ISBN 978-90-59��-843-0 • € �8,95
Haasjes, Janet • String
ISBN 978-90-59��-462-3 • € �6,95
Haasjes, Janet • Hoge hakken op 
perron 7
ISBN 978-90-59��-245-2 • € �6,95
Hagen, Jaap • Nietzsches
weerklank in nazi-Duitsland
ISBN 978-90-59��-337-4 • € 28,50
Hakkert, Adriaan • Wel vergeven 
niet vergeten. Nederland in de 
Tweede  Wereldoorlog
ISBN 978-90-59��-�46-2 • € 27,95
Hamersveld, Marcel van /
Klinkhamer, Michiel • 
Messianisme zonder mededogen.
ISBN 978-90-75323-320 • € �4,95
Hammink, Rob • Jodoh. Het zicht 
op liefde
ISBN 978-90-59��-620-7 • € �6,95
Hanneman, Marc / Sjoerd Keulen 
/ Ronald Kroeze • Vals plat in 
de Oeral. Een zoektocht naar de 
oostgrens van Europa 
ISBN 978-90-59��-785-3 • € 22,95
Harinck, George / Niemeijer,
Michiel (red) • ‘Altijd de moeite 
waard’. Opstellen van G.J. Schutte
ISBN 978-9059��-�57-8 • € 24,95

Hartdorff, Gerhard • Martin 
Bril, leven en schrijven alsof het je 
overkomt  
ISBN 978-90-59��-942-0 • € �7,95
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
Hartmans, Rob • Links en de 
werkelijkheid
ISBN 978-90-59��-939-0 • € �6,95
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
Heijden, Hein-Anton van der • De 
zomer van Godard
ISBN 978-90-59��-934-5 • € �9,95
Hemelrijk, Pamela • Niemands 
knecht. Pamfletten uit het hemelrijk
1993-2002 (2e druk)
ISBN 978-90-59��-949-9 • € �9,95
Hemelrijk, Pamela • Het
Rattengif-schandaal
ISBN 978-90-59��-367-� • € �4,95
Hendriks, Tommie • Rouw en 
razernij om Caesar. De wraak van 
het volk voor een politieke moord
zonder weerga
ISBN 978-90-59��-295-7 • € �6,95
Herman, Margreet • Verhaal halen
ISBN 978-90-59��-384-8 • € 22,95
Herman, Margreet / Jeroen de 
Valk • Hot Mail
ISBN 978-90-59��-6�3-9 • € �6,95
Hermensen, Sanne • Wildzang en 
eeuwige heimwee
ISBN 978-90-59��-882-9 • € �6,95
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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 (2e druk)
ISBN 978-90-59��-933-8 • € �8,95
Hesse, Hermann • De terugkeer
van Zarathoestra
ISBN 978-90-59��-044-� • € �2,95
Hesse, Hermann • Franciscus van
Assisi
ISBN 978-90-59��-�27-� • € �3,50
Hesse, Hermann • Kleine
literatuurgeschiedenis
ISBN 978-90-59��-068-7 • € 22,95
Hesse, Hermann • De mooiste 
verhalen
ISBN 978-90-59��-�90-5 • € 24,95
Hesse, Hermann • Het geluk van 
de liefde
ISBN 978-90-59��-�4�-7 • € �4,95
Hesse, Hermann • Mijn politieke 
geweten. Een keuze uit de politieke 
geschriften 1914-1962
ISBN 978-90-59��-5�5-6 • € 22,95
Hesse, Hermann • Over literatuur
ISBN 978-90-59��-59�-0 • € 22,95
Heus, Hanna de • Dier voor ons 
plezier 
ISBN 978-90-59��-760-0 • € �6,95
Heuvel, Aad van den • Dit was 
Brandpunt, goedenavond
ISBN 978-90-59��-482-� • € �9,95
Heuvel, M. van den / Verkijk, D. •
Schuld en boete
ISBN 90-75323-44-� • € �4,95
Heuvel, M. van den • Geschonden
Ringen. Commercialisering en 
corruptie in de Olympische wereld
ISBN 90-59��-04�-2 • € �2,45
Heuvel, M. van den • Schaakmat 
in Kalmukkië
ISBN 90-75323-87-5 • € �2,45
Hiddema, Bert • De nieuwe tijd
ISBN 978-90-59��-389-3 • € �2,95
Hiddema, Bert • Je t’aime. De blues 
in Vilnius
ISBN 978-90-59��-���-0 • € �7,95
Hoets, Pieter J. • Buitengaats! Met
een Engelandvaarder de wereld in
ISBN 978-90-59��-�63-9 • € �9,95
Hoffschulte, Ben • Het 
Abrahamitisch manifest. Verslag 
van een filosofisch sabbatjaar
ISBN 978-90-59��-3�2-� • € 24,95
Hoff, Ruud • Arafat
ISBN 978-90-59��-�0�-� • € �4,95
Hofman, Henk • Verlicht of
verblind?
ISBN 978-90-59��-7�4-3 • € 27,95

Hofman, Henk • Het bittere 
conflict. Over Schepping en evolutie 
in het jaar van Darwin en Calvijn
ISBN 978-90-59��-855-3 • € �7,95
Hoksbergen, René • Vertraagde start
ISBN 978-90-59��-224-7 • € �9,50
Holman, Theodor • Een kleine
jongen in het groot
ISBN 90-59��-444-2 • € �9,95
Holslag, Anthonie • In het 
gesteente van Ararat
ISBN 90-978-59��-794-5 • € �9.95
Hommes, Mirjam • Feiten, fabels 
en fantasie
ISBN 978-90-59��-589-7 • € �9,95
Hommes, Mirjam • Europa. Een 
biografie 
ISBN 978-90-59��-786-0 • € �9,95 
Horneman, Gerard • De 
Nederlandse onderzeedienst  
in de Tweede Wereldoorlog 
ISBN 978-90-59��-957-4 • € �59,95
Horst, Pieter van der • De mythe 
van het joodse kannibalisme. zie:
CIDI –Informatiereeks
Horst, Pieter van der • Tussen haat 
en bewondering. Grieken, Romeinen 
en het jodendom
ISBN 978-90-59��-808-9 • € �9.95
Houdt, Koos van • Opstellen rond
de grondwet voor Europa
ISBN 978-90-59��-�82-0 • € �4,95
Houdt, Koos van • Otto von
Habsburg
ISBN 978-90-59��-4�2-8 • € �4,95
Hout, Antoon • Kind van de 
oorlog 
ISBN 978-90-59��-8�7-�
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, Boudewijn van • Een 
andere wereld
ISBN 978-90-59��-93�-4• € �2,95
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 • 50 maal lezer
ISBN 978-90-59��-940-6 • € �5,95
Huijser, Wim • Het Engeland van 
C. Buddingh
ISBN 978-90-59��-38�-7 • € �6,95
Huijser, Wim • Net zo links als 
Willem van Hanegem
ISBN 978-90-59��-483-8 • € �7,95
Huijser, Wim • Kingdom of books
ISBN 978-90-59��-4�5-9 • € �7,95
Huijser, Wim • Zwerver in de 
wereld van het denken. De verborgen 
kunst van Arnold Molenaar
ISBN 978-90-59��-522-4 • € �8,95
Huijser, Wim / Roos, Peter 
de • Raban! Raban! Raban! De 
blauwbilgorgel met pensioen
ISBN 978-90-59��-58�-� • € �8,95
Huijser, Wim • ‘Dordt, wat zal ik 
er van zeggen’
ISBN 978-90-59��-625-2 • € �8,95
Huijser, Wim • Zoek de zonzijde. 
Als je je vader verliest
ISBN 978-90-59��-669-6 • € �2,95
Huijser, Wim/ Pierik, Perry • 
Britain I
ISBN 978-90-59��-7�8-� • € �9,95
Huijser, Wim/ Pierik, Perry • 
Britain II
ISBN 978-90-59��-944-4 • € �9,95
Huijser, Wim • In breekbaar 
evenwicht. De Hoge Veluwe in 75 
impressies 
ISBN 978-90-59��-822-5 • € �7,95
Huijser, Wim • New York State of 
Mind
ISBN 978-90-59��-872-0 • € �8,95
Huizinga, Johan • In de schaduwen 
van morgen
ISBN 978-90-59��-�5�-6 • € �9,95
Ickler, Harald • Hel in de Sahara. 
52 dagen overgeleverd aan de 
Mujahedin
ISBN 978-90-59��-3�8-3 • € �6,95
IdolMind • Zuilen. Straatberichten 
uit een Vogelaarwijk of een Modelwijk
ISBN 978-90-59��-948-2 • € 24,95
Iongh, Hanno de • Europese
koninklijke bastaarden
ISBN 978-90-59��-056-4 • € �2,95
Iongh, Hanno de • Maxima 
ISBN 978-90-59��-�77-6 • € �2,95
Iongh, Hanno de • Oranjebastaarden
ISBN 978-90-75323-955 • € �4,95
Iongh, Hanno de • De bastaarden
van Koning Gorilla en hun 
nakomelingen
ISBN 978-90-59��-�05-9 • € �6,95
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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
Janssen, Maria • De hongerwinter 
van Cornelia Johanna
ISBN 978-90-59��-960-4 • € �8,95
Jenny, Zoë • Leven in een ogenblik
ISBN 978-90-59��-36�-9 • € �6,95
Jagtenberg, Ing. W. • Ik beschuldig. 
Vijftien jaar discussie over ons 
Ministerie van Defensie over haar 
boek Mei 1940. De strijd op 
Nederlands grondgebied. 
ISBN 978-90-59��-909-3 • € �9,95
Jeronimoon, J. • Het nieuwe leren 
van de keizer 
ISBN 978-90-59��-737-2 • € �8,95
Jeronimoom, J. • Leraren doen het 
niet voor geld
ISBN 978-90-59��-888-� • € �5,95
Jilleba, Wim • Buitenlander in 
vijandig land. Een Dordtse jongen 
tewerkgesteld in Nazi-Duitsland
ISBN 978-90-59��-574-3 • € 22,95
Jong, Julia de • Onbegrepen en 
onvruchtbaar
ISBN 978-90-59��-66�-0 • € �7,95
Jong, Klaas de • Hoe de oorlog is 
verdwenen
ISBN 978-90-59��-597-2 • € �2,95
Jong, Martien J.G. de • Duivels plezier 
en satanisch medelijden. Het
rancuneuze schrijven van W.F. Hermans
ISBN 978-90-59��-�23-3 • € �2,95
Jong, Martien J.G. de • Tussen 
everzwijn en Fidel Castro. Het ik en 
nu van Hugo Claus
ISBN 978-90-59��-275-9 • € �4,95
Jong, Martien J.G. de • Van
Merijntje Gijzen tot voorbij Hitler 
en Mussolini
ISBN 978-90-59��-586-6 • € �4,95
Jong, Martien J.G. de • Het licht 
van feestverstoorders
ISBN 978-90-59��-60�-6 • € �6,95
Jong, Martien J.G. de • Brand van 
Mars en Vuur van Venus Geloven in 
gedichten deel 1
ISBN 978090-59��-905-5 • € �8,95
Jong, Martien J.G. de • Luister, 
jij die dit leest Geloven in gedichten 
deel 2
ISBN 978-90-59��-907-9 �8,95

Jong, Martien J.G. de • Zuster 
van stromend weemoed Geloven in 
gedichten deel 3
ISBN 978-90-59��-904-8 • € �8,95
Jong, Martien J.G. de • Toen 
de volle waarheid ons verscheen 
Geloven in gedichten deel 4
ISBN 978-90-59��-903-� • € �8,95
Jong, Mels de • Paul Léautaud in 
Parijs 
ISBN 90-59��-308-X • € �6,95
Jong, Mels de • ‘Ik heb overal spijt 
van’. Paul Léautaud biografie
ISBN 978-90-59��-552-� • € 22,95
Jongebreur, Paul (red.) • August 
Chanson. Mijn gezondheid is nog 
steeds goed. Brieven uit de Eerste 
Wereldoorlog 
ISBN 978-90-59��-8584 • € 22,95
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 • Soldaat voor 
een ander Deel I
ISBN 978-90-59��-844-7 • € �9,95
Kamp, Rende van de • Soldaat voor 
een ander Deel II
ISBN 978-90-59��-874-4 • € �9,95
Kars, Theo • De hond als mens
ISBN 978-90-59��-605-4 • € �4,95
Kautsky, Karl • Hoe de oorlog 
ontstond
ISBN 978-90-75323-48� • € 9,95
Keizer, Nanning G. • De
heldendood tegen de Belgen
ISBN 978-90-59��-�44-8 • € �7,95
Kellner, G.J.M. • De militaire 
operaties van de Tweede 
Wereldoorlog. Van Anzio tot Zitadelle.
ISBN 978-90-59��-497-5 • € 29,95
Keyserling, Eduard von • Branding
ISBN 978-90-75323-6�0 • € �4,95
Kikkert, J.G. • De zeven levens 
van ‘The Cat’. Een halve eeuw 
contraspionage in oorlogs-en 
vredestijd
ISBN 978-90-59��-�67-7 • € 24,-

Kikkert, J.G. • Oranjebitter 
Oranjeboven
ISBN 978-90-59��-002-� • € 24,95
Kikkert, J.G. • Willem II. De 
misstappen van een koning
ISBN 978-90-59��-09�-5 • € 22,95
Kikkert J.G. • De prins in Londen. 
Bernhard 1940-1945
ISBN 978-90-59��-2�9-3 • € �8,95
Kikkert, J.G. • Prins Bernhard. Een 
leven als een prins
ISBN 978-90-59��-468-5 • € 24,95
Kikkert, J.G. • Honderd 
vaderlandse helden
ISBN 978-90-59��-200-� • € 24,95
Kikkert, J.G. • Crisis op Soestdijk. 
Nederland als bananenmonarchie
ISBN 978-90-59��-372-5 • € �7,95
Kikkert, J.G. • Geheimen van de 
Oranjes. Minder bekende episoden 
uit de geschiedenis van het Huis van
Oranje-Nassau: Deel �
ISBN 978-90-59��-233-9 • € �6,95
Kikkert, J.G. • Geheimen van de 
Oranjes. Minder bekende episoden 
uit de geschiedenis van het Huis van
Oranje-Nassau: Deel 2
ISBN 978-90-59��-363-3 • € �6,95
Kikkert, J.G. • Geheimen van de 
Oranjes. Minder bekende episoden 
uit de geschiedenis van het Huis van 
Oranje-Nassau: Deel 3
ISBN 978-90-59��-345-9 • € 22,95
Kikkert, J.G. • Geheimen van de 
Oranjes. Minder bekende episoden 
uit de geschiedenis van het Huis van
Oranje-Nassau: Deel 4
ISBN 978-90-59��-639-9 • € �6,95
Kikkert, J.G. • Geheimen van de 
Oranjes. Minder bekende episoden 
uit de geschiedenis van het Huis van
Oranje-Nassau: Deel 5
ISBN 978-90-59��-640-5 • € �6,95
Kikkert, J.G. • Willem van Oranje
ISBN 978-90-59��-234-6 • € �7,95
Kikkert, J.G. • Lodewijk Napoleon
ISBN 978-90-59��-�34-9 • € �6,95
Kikkert, J.G. • Michiel Adriaensz. 
de Ruyter.
ISBN 978-90-59��-529-9 • € �6,95
Kikkert, J.G. • Willem-Alexander. 
Prins van Oranje
ISBN 978-90-59��-550-7 • € �7,95
Kikkert, J.G. • Maurits van Nassau 
ISBN 978-90-59��-73�-0 • € �8,95
Kikkert, J.G • De eeuw van Juliana
ISBN 978-90-59��-87�-3 • € �9,95
Kikkert, J.G • Drie Oranje 
Koningen Willem I, Willem II en 
Willem III
ISBN 978-90-59��-9�0-9 • € �9,95
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Kikkert, J.G. • Frederik Hendrik
ISBN 978-90-59��-963-5 • € �8,95
Kip, Gerbrand • De droomtijd van 
de groene godin. Keltische roman
ISBN 978-90-75323-085 • € �9,95
Kip, Jaap • De tegenstoot
ISBN 978-90-59��-48�-4 • € 24,95
Klaus, Václav • Een dissident over 
de milieuproblematiek
ISBN 978-90-59��-864-5 • € �7,95
Kleijwegt, Arie • Brieven aan Daan 
Maltha 1943-1944
ISBN 978-90-75323-290 • € �2,95
Kleinjan, Kees • De spiegeltjes van 
de caleidoscoop. Roman
ISBN 978-90-59��-833-� • € �7,95
Knap, Hans • Ilja G. Ehrenburg
ISBN 978-90-59��-539-2 • € 24,95
Knecht, Marianne • De lijfeigenen
ISBN 978-90-59��-558-3 • € �7,95
Knijff, Christjan • Edith Cavell. 
Een bittere herinnering aan de Eerste 
Wereldoorlog
ISBN 978-90-59��-677-� • € 20,95
Knottnerus, Ivo • Het geheim van 
Paolo. Het leven van de Renaissance 
schilder Paolo Veronese
ISBN 978-90-59��-840-9 • € �9,95
Kohn, Linda / Leeman, Merel •
Cross over Literature
ISBN 978-90-59��-526-2 • € �8,95
Koning, Jan de • Bestaat God? 
ISBN 90-978-59��-804-� • € �0.95
Koning, Jan de • Darwin of Bijbel.
Weten of geloven 
ISBN 978-90-59��-86�-4 • € �7,95
Koning, Tannetje • Voer voor 
carnivoren
ISBN 978-90-59��-354-� • € �4,95
Koning, Jan de • De aarde wordt 
te klein
ISBN 978-90-59��-252-0 • € �9,95
Kooger, Hans • Ingmar Bergman
ISBN 978-90-59��-703-7 • € �9,95
Kooger, Hans / Gilst, Aat van • 
Utopia-Paradijs
ISBN 978-90-59��-388-6 • € �6,95
Kooger, Hans • Thuisreiziger Korte 
verhalen
ISBN 978-90-59��-894-2 • € �6,95
Kooger, Hans • Onderaards 
cultuurgoed Transport, architectuur 
en toerisme 
ISBN 978-90-59��-895-9 • € 24,95
Kool, Leo • De verdwijning van 
Barbara Bruns
ISBN 90-75323-37-9 • € �2,45
Kool, Leo • De ondergang van 
Albert Anker
ISBN 978-90-75323-702 • € �2,45

Kortenaar, Marnix ten • Op weg 
naar het licht
ISBN 978-90-75323-504 • € �4,95
Kortenoeven, Wim • De kern van 
de zaak 
ISBN 978-90-59��-349-7 • € 27,95
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 
maar mensen
ISBN 978-90-59��-806-5 • € �0.95
Kruif, H. de • Dagboek van 
broeder Wouter Jacobsz, �572-
�579. Het beleg van Amsterdam en 
de nasleep
ISBN 978-90-59��-725-9 • € �9,95
Kruit, Peter • Een mythe aan 
scherven. Een onderzoek naar de 
tactische gevechtsomstandigheden 
van mei ‘40 op het Nederlandse 
strijdtoneel
ISBN 978-90-59��-68�-8 • € �9,95
Kuitert • Contra Kuitert
ISBN 978-90-59��-326-8 • € �4,95
Kummer, Em. • Céline, een
briljante boef
ISBN 978-90-59��-�07-3 • € 24,95
Kummer, Em./Verhaar, H. • Over 
De Avonden. Een winterverhaal van
Gerard Kornelis van het Reve
ISBN 978-90-59��-268-� • € �4,95
Kursietis, Andries J. • The
Wehrmacht at War �939-�945.
ISBN 978-90-75323-382 • € 27,95
Kuyper, Abraham • Het calvinisme
ISBN 978-90-59��-045-8 • € �9,95

Kuypers, Jeroen • Hitler verovert 
Parijs 
ISBN 978-90-59��-458-6 • € �2,95
Lak, Martijn • ‘Geen boompje is 
meer heel’. De slag om Overloon, 
september-oktober 1944.
ISBN 978-90-59��-5�4-9 • € �2,95
Lambrechts, Hans • De staat van 
tolerantie. Nederlandse tolerantie in
een nieuwe eeuw
ISBN 978-90-59��-569-9 • € �9,95
Lancee, René • Nederland beter. Het 
einde van de ambtenaren-dictatuur.
ISBN 978-90-59��-�75-2 • € �7,95
Lancee, René • Kanonnenvlees
ISBN 978-90-59��-576-7 • € �9,95
Lancee, René • Frontzwijnen
ISBN 978-90-59��-7��-2 • € �9,95
Langeveld, Ruud • Etude voor 
Ilona. Een weg naar inzicht voorbij 
het leven.
ISBN 978-90-59��-223-0 • € �4,95
Leeflang, Thomas • Bestaan is 
bekeken worden
ISBN 978-90-59��-399-2 • € �9,00
Leeflang, Thomas • Black Hollywood
ISBN 978-90-59��-486-9 • € �4,95
Leeflang, Thomas • Gevallen voor 
de Führer
ISBN 978-90-59��-258-2 • € �6,95
Leeflang, Thomas • Jan 
Luykenstraat 2
ISBN 978-90-59��-�39-7 • € �2,-
Leeflang, Thomas • Verfilmde 
strips & Verstripte films
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  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
Leeflang, Thomas • Black face 
– White Jew. Een kortstondige 
historische romance
ISBN 978-90-59��-926-0 • € �5,95
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Leeuw, Kees de m.m.v. Erna 
Kok en Charlotte Sienema • Een 
nuchtere romanticus. Leven en werk 
van Ivans, Jakob van Schevickhaven
1866-1935
ISBN 978-90-59��-�68-4 • € 24,-
Leeuwe, Prof. dr. Hans de •
Theater ist Grenzenlos (Duitstalig)
ISBN 978-90-59��-202-5 • € 29,95
Leibovici, Solange • 
Zonsondergang over Slotervaart
ISBN 978-90-75323-22� • € �2,45
Leibovici, Solange • Spelen dat je 
dood bent
ISBN 90-75323-5�-4 • € �6,95
Lemm, Robert • Geschiedenis van 
Spanje
ISBN 978-90-59��-585-9 • € 24,95
Lemm, Robert • De kruisgang van 
het christendom
ISBN 978-90-75323-795 • € �4,95
Lemm, Robert • De vloekgezant 
Léon Bloy contra Friedrich Nietzsche
ISBN 978-90-59��-0�3-7 • € �4,95
Lemm, Robert • De Vrouwe van 
alle volkeren
ISBN 978-90-59��-2�6-2 • € �6,95
Lemm, Robert • Een grote paus
ISBN 978-90-59��-4�8-0 • € �5,80
Lemm, Robert • Maranatha. 
De apocalyptische strijd van een 
Nederlandse topeconoom tegen de 
verloederde moederkerk
ISBN 978-90-59��-038-0 • € �4,95
Lemm, Robert • Borges. De
literator als filosoof
ISBN 978-90-59��-260-5 • € 26,95
Lemm, Robert • Goed fout
ISBN 978-90-59��-�7�-4 • € �9,95
Lemm, Robert • Swedenborg
ISBN 978-90-59��-�8�-3 • € �6,95
Lemm, Robert • Maria
ISBN 978-90-59��-395-4 • € �8,95
Lemm, Robert • Paus Benedictus 
XVI en de opkomst van Eurabia.
ISBN 978-90-59��-5�7-0 • € �6,95
Lemm, Robert • 
De autobiografie van Raúl Reyes 
ISBN 978-90-59��-823-2 • € �9,95
Lemm, Vera • Het huwelijksbureau
ISBN 978-90-59��-453-� • € �0,95
Lenstra, Rinze • Anarchisme en
syndicalisme in Spanje
ISBN 978-90-59��-549-� • € 24,95
Ley, Paul de • Holland-België, 
�9�4-�940. Een familiegeschiedenis
ISBN 978-90-59��-726-6 • € �6,95
List, Gerry van der • Opgeruimd 
staat netjes
ISBN 978-90-75323-665 • € �6,95

Livestro, Joshua • Rechtsspraak
ISBN 978-90-59��-368-8 • € �6,95
Lofvers, Martijn • Dodenmars
ISBN 978-90-59��-565-� • € �9,95
London, Jack • De witte stilte
ISBN 978-90-59��-�84-4 • € �9,95
Louijs, Pierre • Drie zusters en hun 
moeder
ISBN 978-90-75323-252 • €�4,95
Luijten, Jan A.F.M. • Canada en 
Noord-Brabant. Een band voor 
altijd
ISBN 978-90-59��-06�-8 • €�4,95
Luijten, Jan A.F.M. • Bergen op 
Zoom mei/mai �940 (tweetalig)
ISBN 978-90-59��-229-2 • € 9,95
Luijters, Guus • Beroemde doden 
van Père Lachaise en andere grote 
begraafplaatsen van Parijs
ISBN 978-90-59��-447-0 • € �7,50
Luijters, Guus • In de ban van 
Jules Verne
ISBN 978-90-59��-280-3 • € �9,95
Lupus, Celeste • Apollo aan de 
Seine 
ISBN 978-90-59��-74�-9 • € 24,95
Luytgaarden, Eric van de • Man 
bijt jurist
ISBN 978-90-59��-493-7 • € �4,95
Magielse, Marco • Relict
ISBN 978-90-59��-827-0 • € 22,95
Maistre, Joseph de • De Satanische 
Revolutie
ISBN 978-90-59��-�88-2 • € 24,95
Malderik, Harmen • De laatste 
schaatser 
ISBN 978-90-59��-9�9-2 • € �7,95 
Mali, Anco • Margot Frank en de 
anderen 
ISBN 978-90-59��-�92-9 • € �2,95
Mali, Anco • Uru. Of de weg naar 
onafhankelijkheid
ISBN 978-90-59��-�53-0 • € �9,95
Mali, Anco • Gereformeerde 
jongens
ISBN 978-90-59��-5�8-7 • € �6,95
Mali, Anco • Een villa op de Mont 
Blanc
ISBN 978-90-59��-622-� • € �7,95
Mali, Anco • Met voeten als 
strijkijzers. De balletcarrière van 
Alexandra van Rhijn.
ISBN 978-90-59��-84�-6 • € �7,95
Mallan, Karel • Als de dag van 
gisteren. Rotterdam, 10-14 mei 
1940.
ISBN 978-90-59��-�73-8 • € 24,95 
Man, Herman de • De barre winter 
van negentig.
ISBN 978-90-75323-399 • € �6,95

Mann, Heinrich • De Onderdaan
ISBN 978-90-59��-8�3-3 • € 22.95
Mann, Thomas • Baas en hond
ISBN 978-90-59��-�87-8 • € �2,95
Mann, Thomas • Nietzsche en 
Schopenhauer
ISBN 978-90-59��-090-8 • € �4,95
Marácz, László • Hongaarse kentering
ISBN 978-90-75323-06� • € 27,95
Marijnissen, Jan • Nieuw optimisme
ISBN 978-90-59��-�96-7 • € �2,50
Marne, Maerte • zie: Rabbeljé
Marres, René • Frederik Weinreb. 
Verzetsman en groot Schrijver (2e druk).
ISBN 978-90-59��-080-9 • €�4,95
Marres, René • Vermoord en 
Verbannen. De aanvallen op Pim 
Fortuyn en Ayaan Hirsi Ali en hun 
verdediging van westerse waarden
ISBN 978-90-59��-5�6-3 • € �4,95
Marres, René • De verdediging van 
het vrije woord
ISBN 978-90-59��-7884 • € �6,95
Maser, Werner • Hermann Göring 
Een politieke carrière
ISBN 978-90-59��-346-6 • € �5,95
Maser, Werner • Hitlers brieven en 
notities
ISBN 978-90-59��-226-� • € 29,95
Maser, Werner • Hitlers Mein Kampf
ISBN 978-90-75323-306 • € 24,95
Maser, Werner • Hitlers Mein 
Kampf (voordelige editie)
ISBN 978-90-59��-�29-5 • € �5,95
Maser, Werner • Hitler-Stalin
ISBN 978-90-59��-�9�-2 • € 29,95
Meer, Jos van der • Later is nu al. 
Levensverhaal van een zakenman
ISBN 978-90-59��-644-3 • € �8,95
Meer, Jos van der • Pijnlijk Paradijs
ISBN 978-90-59��-89�-� • € �8,95 
Meeter, E. • Willem �, Willem II. 
Kranten, kerkers en koningen
ISBN 978-90-59��-05�-9 • € 22,95
Meinsma, Jaap • Cirkels
ISBN 978-90-59��-867-6 • € �9,95 
Melchers, Reginald • Het verloren 
evangelie van Malchus
ISBN 978-90-59��-738-9 • € 22,95
Menting, Jan • Joachims leerjaar
ISBN 978-90-59��-673-3 • € �9,95
Menting, Jan • Zo was hij nu 
eenmaal gebakken
Rob Groenewoud Tjepor 14-6-1918 
Haren 19-1-2008
ISBN 978-90-59��-892-8 • € �7,95
Meulenkamp, Wim • Over de 
horizon 
ISBN 978-90-59��-036-6 • €�2,95
Meulenkamp, Wim • Verloren Land
ISBN 978-90-75323-�22 • €�9,95
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Meulenkamp, Wim, e.a. • Heer 
zie neer
ISBN 90-75323-�6-6 • €�9,95
Meulenkamp, Wim / de 
Nijs, Paulina • Buiten de kerk. 
Processieparken, Lourdesgrotten en 
Calvariebergen in Nederland en België
ISBN 978-90-75323-283 • € 22,95
Meulenkamp, Wim • Letterkundig 
leven
ISBN 978-90-59��-��0-3 • € �6,95
Meyers, Jan • Mussert, een politiek 
leven
ISBN 978-90-59��-2�0-0 • € �2,95
Meyers, Jan • Esmée. Een vrouw in 
oorlogstijd 
ISBN 978-90-59��-846-� • € �9,95
Middlebrook, Martin • De 
keizerslag
ISBN 978-90-59��-778-5• € 27,95
Middlebrook, Martin • De eerste 
dag aan de Somme
ISBN 978-90-59��-272-8 • €�9,95
Mirbeau, Octave • De tuin der 
folteringen
ISBN 978-90-59��-267-4 • € �6,95
Moerenhout, Ron • Gevlogen 
paradijsvogels. Te vroeg overleden 
bekende Nederlanders 
ISBN 978-90-59��-826-3 • € �8.95
Molin, Rob • Gedreven door
verwantschap. Huug Kaleis. Essays 
over W.F. Hermans
ISBN 978-90-59��-64�-2 • € �9,95
Moor, Piet de • Brieven aan mijn 
postbode, Will Tura en Peter 
Vandermeersch
ISBN 978-90-59��-536-� • € �0,95
Mouws, Frans • Boudewijn Büch. 
Een bibliografie
ISBN 978-90-59��-366-4 • € �7,95
Mouws, Frans • Weg uit Wassenaar
ISBN 978-90-59��-4�7-3 • € �7,95
Mouws, Frans • Tussen Büch & 
O’Hanlon
ISBN 978-90-59��-239-� • € 9,95
Mouws, Frans / Westgeest, Paul 
• Boudewijn Büch. Markante 
herinneringen aan Ootmarsum
ISBN 978-90-59��-472-2 • € �4,95
Mouws, Frans • De bibliotheek van 
Boudewijn Büch
ISBN 978-90-59��-655-9 • € �7,95
Mreijen, Anne-Marie / 
Pierik,Perry • Het gewapende woord
ISBN 978-90-59��-609-2 • € �9,95
Mühren, J.C. • Verscheurd land 
Maximalisten blokkeren vrede in het 
Heilige Land
ISBN 978-90-59��-428-9 • € �6,95

Mulders, Jean Paul • De zoon van 
Hitler
ISBN 978-90-59��-836-2 • € �6,95
Mulier Wieke • Herinnering aan 
morgen
ISBN 978-90-59��-685-6 • € �4,95
Müller, Dieter • En God zal alle 
tranen drogen 
ISBN 978-90-59��-777-8 • € �8,95
Mutzenbacher, Josefine • Het leven 
van een Weense hoer
ISBN 978-90-75323-�84 • € �4,95
Nagel, Jan • Boven het maaiveld
ISBN 90-59��-0�5-3 • €�9,95
New Balls Please-1 •
Tijdschrift voor tennisliefhebbers. 
Jaargang � Voorjaar 2003
ISBN 90-59��-3�6-0 • € �2,50
New Balls Please-2 •
Tijdschrift voor tennisliefhebbers. 
Jaargang � Najaar 2003
ISBN 90-59��-208-3 • € �2,50
Nieuwenhuizen, Bert van •
Juliana, een onderschatte vorstin
ISBN 978-90-59��-792-� • € �9,95
Nieuwenhuizen, Bert van • Het 
heeft Hare Majesteit behaagd
ISBN 978-90-59��-�69-� • € �2,95
Nieuwenhuizen, Bert van • Leve 
het ouder worden
ISBN 978-90-59��-3�0-7 • € �4,95
Nieuwenhuizen, Bert van •
Wilhelmina Vorstin op een te hoog 
voetstuk
ISBN 978-90-59��-947-5 • € �9,95
Nieuwenhuizen, Bert van •
Willem Drees vernieuwer voor, in 
en na de oorlog
ISBN 978-90-59��-946-8 • € �9,95
Nieuwenhuizen, Bert van •
Wim Eijk Aartsbisschop en opvolger 
van Willebrord
ISBN 978-90-59��-945-� • € �9,95
Nieuwenhuizen, Bert van • Vaders 
Fanfare, Moeders Koor
ISBN 978-90-59��-506-4 • € �4,95
Nieuwenhuizen, Bert van • Een 
lintje van de koningin
ISBN 978-90-59��-503-3 • € �4,95
Nieuwenhuizen, Bert van • André 
Rouvoet
ISBN 978-90-59��-56�-3 • € �7,95
Nieuwenhuizen, Bert van •
‘Vaarwel, vaarwel tot wederziens’ 
Mooie woorden bij het laatste 
afscheid
ISBN 978-90-59��-9�7-8 • € �8,95
Nijenhuis, Ton •
De Schetenboom
ISBN 978-90-59��-96�-� • € �2,95
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Nolen, Ankie • Het land der Katharen
ISBN 978-90-59��-774-7 • € �9,95
Nolen, Ankie • Kruistocht tegen de 
Katharen
ISBN 978-90-59��-927-7 • € �9,95
Oostlander, Arie • Leven in de 
dromen van gisteren
ISBN 90-59��-339-X • € �6,95
Oosthoek, Albert • De 
Rotterdamse arbeidsinzet
ISBN 978-90-59��-825-6 • € �5,95
Os, O.J. van • Een hemel op aarde 
ISBN 978-90-59��-782-2 • € �9,95
Os, Rien van • Vlucht uit de 
blauwe koepel 
ISBN 978-90-59��-953-6 • € �9,95
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 
Christendom moest falen
ISBN 978-90-59��-853-9 • € 27,95
Paling, Kees • Mijnheer van Dale 
en de Apocalyps
ISBN 978-90-75323-764 • € �4,95
Paling, Kees • Coup Ravage,
staatsgrepen en blufpoker
ISBN 978-90-59��-028-� • € �4,95
Paling, Kees • Operatie Tango. Een 
Oranjecoup op veteranendag
ISBN 978-90-59��-563-7 • € �7,95
Papini, Giovanni • Het avondrood 
der filosofen
ISBN 978-90-59��-250-6 • € �7,95
Paris, Francis • Marek.
Het Armeense Medaillon
ISBN 978-90-59��-9�5-4 • € 9,95
Paris, Francis • Marek. Het uur van 
de dode wolf
ISBN 978-90-59��-9�4-7 • € 9,95
Paris, Francis • Marek.
De val van de feniks
ISBN 978-90-59��-9�6-� • € 9,95
Pauw, Raf de • Uilen voor Athene
ISBN 978-90-59��-899-7 • € �8,95
Peeke, Mitch / Walsh Jones, Kevin 
/Jones, Steven • Het drama van de 
Lusitania
ISBN 978-90-59��-300-8 • € �9,95
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Peeters, Joop • De Duitse inval in 
België
ISBN 978-90-59��798-3 • € �8,95
Pertüz, G. • Onvoorzien 
ISBN 978-90-59��-854-6 • € �0,95
Pieffers, Lex • Verliefd op Adolf
ISBN 978-90-59��-553-8 • €�9,95
Pieper, Josef • Rust en beschaving
ISBN 978-90-59��-477-7 • € �6,95
Pierik, Perry • Hongarije �944-�945
ISBN 978-90-75323-030 • € 27,95
Pierik, Perry • Van Leningrad tot 
Berlijn. Nederlandse vrijwilligers in
dienst van de Duitse Waffen-SS
ISBN 978-90-59��-4�3-5 • € 27,95
Pierik, Perry • Hitlers Lebensraum
ISBN 978-90-59��-6��-5 • € 27,95
Pierik, Perry • Tannenberg. Erich 
Ludendorff and the Defense of the 
Eastern German Border in 1914
ISBN 978-90-59��-�06-6 • € �2,50 
Pierik, Perry / Pors, Henk • De 
verlaten monarch. Wilhelm II in 
Nederland
ISBN 90-75323-49-2 • €�9,95
Pierik, Perry • Karl Haushofer en 
het nationaal-socialisme
ISBN 978-90-59��-376-3 • € 25,95
Pierik, Perry (red.) • De wereld van 
Martin Ros in vraag en antwoord
ISBN 978-90-59��-7�9-8 • € �4,95
Pierik, Perry (red.) • Martin Ros 
vijftig jaar op wacht
ISBN 978-90-59��-720-4 • € �4,95
Pierik, Perry e.a. • Ten oorlog
ISBN 978-90-59��-7�2-9 • € 32,95
Pierik, Perry / Huijser, Wim • De 
inkt van Arcadia
ISBN 978-90-59��-672-6 • € 24,95
Pierik, Perry / Huijser, Wim • Het 
geheime leven
ISBN 978-90-59��-83�-7 • € 24,95
Pierik, Perry (red.) • Friedrich 
Knolle. Bekentenissen van een SD-
officier 
ISBN 978-90-59��-9�2-3 • € �9,95 
Pierik, Perry / Kip Gerbrand • 
Hellehonden en ander dierenleed 
�9�4 – 45
ISBN 978-90-59��-8379 • € �7,95
Pierik Perry / Martin Ros (red.) 
• Eerste bulletin van de Tweede 
Wereldoorlog
ISBN 978-90-75323-528 • € 22,95
Pierik, Perry / Martin Ros (red.) 
• Tweede bulletin van de Tweede 
Wereldoorlog
ISBN 978-90-75323-887 • € 22,95
Pierik, Perry / Martin Ros (red.) 
• Derde bulletin van de Tweede 
Wereldoorlog
ISBN 978-90-59��-006-9 • € 24,95

Pierik, Perry / Martin Ros (red.) 
• Vierde bulletin van de Tweede 
Wereldoorlog
ISBN 978-90-59��-032-8 • € 26,95
Pierik, Perry / Martin Ros / Robin 
te Slaa (red.) • Vijfde bulletin van 
de Tweede Wereldoorlog
ISBN 978-90-59��-�76-9 • € 24,95
Pierik, Perry / Martin Ros / Robin
te Slaa (red.) • Zesde bulletin van
de Tweede Wereldoorlog
ISBN 978-90-59��-�09-7 • € 24,95
Pierik, Perry / Martin Ros 
/ Jet van Swieten (red.) • 
Zevende bulletin van de Tweede 
Wereldoorlog
ISBN 978-90-59��-309-� • € 22,95
Pierik, Perry / Martin Ros 
/ Jet van Swieten (red) • 
Achtste bulletin van de Tweede 
Wereldoorlog
ISBN 978-90-59��-28�-0 • € 24,95
Pierik, Perry / Martin Ros 
/ Jet van Swieten (red) • 
Negende bulletin van de Tweede 
Wereldoorlog
ISBN 978-90-59��-253-7 • € 24,95
Pierik, Perry / Martin Ros / Jet van 
Swieten (red) •
Tiende bulletin van de Tweede 
Wereldoorlog
ISBN 978-90-59��-502-6 • € 24,95
Pierik, Perry / Bert van 
Nieuwenhuizen (red.) • 
Elfde bulletin van de Tweede 
Wereldoorlog
ISBN 978-90-59��-648-� • € 24,95
Pikkemaat, Guus • Eleonora 
van Aquitanië ��22-�204. Een 
bijzondere vrouw in het zomertij der 
middeleeuwen.
ISBN 978-90-59��-5�0-� • € 29,95
Pikkemaat, Guus • Jeanne d’Arc
ISBN 978-90-59��-750-� • € �9,95 
Piriac, Jan • Het geldmonster
ISBN 978-90-59��-595-8 • € �4,95
Pisa, Pauline • Het gestolen wijf
ISBN 978-90-59��-6�6-0 • € �0,95
Plesman, Albert • Jan Plesman. 
Een vliegende Hollander
ISBN 978-90-59��-509-5 • € 22,95
Poel, David de • Het verraad
ISBN 978-90-75323-8�8 • € 9,95
Poel, David de • Het vertrek
ISBN 978-90-75323-740 • € 9,95
Poel, David de • Blauwzeer
ISBN 978-90-59��-445-6 • € �7,95
Poort, Karel • 
Het mantelpakje 
ISBN 978-90-59��-756-3 € �9,95

Pors, Henk • De Prins van 
Wieringen
ISBN 978-90-75323-979 • € 9,95
Post, Willem • Dollars, macht en 
idealen
ISBN 978-90-75323-689 • € �2,45
Post, Willem • Keerpunt. Amerika 
voor, op en na 11 september
ISBN 90-59��-042-0 • € �4,95
Post, Willem • Het Witte 
Huis. Het presidentschap en de 
verkiezingen van 2008
ISBN 978-90-59��-633-7 • € �4,95
Post, Willem • Obamawereld. 
Wat we van de president kunnen 
verwachten
ISBN 978-90-59��-796-9 • € �2,95
Praag, Prof.H.M. van •
Joden-haat en zions-haat. Een 
drama in vijf bedrijven 
ISBN 978-90-59��-795-2 • € �8.95
Prakke, Bernard • Rivaliteit zonder 
einde. Over de gebroeders Karel en 
Gerard van het Reve
ISBN 978-90-59��-642-9 • € �2,95
Presser, dr. Jacques • Ondergang 
� en 2 
ISBN 978-90-59��-29�-9 • € 49,95
Prick, Harry • Een andere
Boudewijn Büch
ISBN 978-90-59��-334-3 • € �8,95
Prinz, Alois • De bekoring van het 
begin. Het leven van Hermann Hesse
ISBN 978-90-59��-062-5 • € 25,50
Puchinger, George • Jonge jaren 
�92�-�945
ISBN 978-90-75323-900 • € 24,95
Raak, Ronald van • Het rijke 
rooie leven. Met voorwoord Jan 
Marijnissen
ISBN 978-90-59��-�25-7 • € �4,95
Raak, Ronald van / Sjaak van der 
Velden (red.) • Socialisten. Mensen 
achter de idealen •
ISBN 978-90-59��-78�-5 • € �4,95
Rabbani, Mouin / Soesman, 
Gideon / Diepenbroek, André • 
Neef aan de overkant
ISBN 978-90-59��-�3�-8 • €�9,95
Rabbeljee, Marijke • Kindje van 
de minne
ISBN 978-90-59��-303-9 • € �7,95
Rameijer, Jaap • De geheimen van
Rennes-le-Château Deel �
ISBN 978-90-59��-205-6 • € �9,95
Rameijer, Jaap • De geheimen van 
Rennes-le-Château Deel 2
ISBN 978-90-59��-2�5-5 • € �9,95
Rameijer, Jaap • De geheimen van 
Rennes-le-Château Deel 3
ISBN 978-90-59��-508-8 • € �9,95
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Rameijer, Jaap • Leer mij (de) 
vrouwen kennen
ISBN 978-90-59��-670-2 • € �7,95
Rameijer, Jaap • Glastonbury en de 
heilige graal
ISBN 978-90-59��-932-� • € �9,95
Raviez, Steye • Vuile streken
ISBN 978-90-59��-475-3 • € �7,95
Reinders, Ank • Nannerl De zus 
van Mozart
ISBN 978-90-59��-879-9 • € �2,95
Reijden, Joop van der • Mijn jaren 
op het Gooise Matras
ISBN 978-90-59��-383-� • € 22,95
Reijmerink, Marcel • Alles moet 
anders
ISBN 90-75323-05-0 • € �6,95
Reijmerink, Marcel e.a. • De 
eeuwige belofte van Eldorado
ISBN 90-75323-09-3 • € �6,95
Renard,Véronique • Pantau in India
ISBN 978-90-59��-456-2 • € �6,95
Renders, Hans / Arnoldussen, Paul •
Jong in de jaren dertig
ISBN 978-90-59��-246-9 • € �6,95
Rensen, Marleen • Lijden aan de 
tijd. Franse intellectuelen in het 
Interbellum 
ISBN 978-90-59��-744-0 • € 24,95
Rétyi, Andreas von • Skull & 
Bones. De geheime macht van 
Amerika’s elite
ISBN 978-90-59��-5��-8 • € �8,95
Rieschke-Lenfert, Yvonne • 
Bijzondere ontmoetingen in 
Frankrijk
ISBN 978-90-59��-689-4 • €�7,95
Rietman, Hélène • De Passant
ISBN 978-90-59��-548-4 • €�7,95
Rifa’i Amal / Ainbinder, Odelia 
• Wij willen beiden hier leven. 
Vriendschap onder vuur in Jeruzalem
ISBN 978-90-59��-3�7-6 • € �6,95
Rijkers, Henk / Lemm, Robert • 
Een grote paus
ISBN 978-90-59��-4�8-0 • € �5,50
Rijn, Willem van • Een nieuwe weg
ISBN 978-90-59��-394-7 • € �4,95
Roden, Mary van • Kaddiesj. 
Roman
ISBN 978-90-59��-799-0 • € �8.95 
Roemer, Astrid • Zolang ik leef ben 
ik niet dood
ISBN 978-90-59��-3�9-0 • € 22,95
Roest, Maarten van der • Nicolas 
Sarkozy
ISBN 978-90-59��-602-3 • € �6,95
Roodt, Evelyn de • Onsterfelijke 
fronten
ISBN 978-90-59��-�22-6 • € 24,95

Roosmalen, Marcel van • De 
Pimmels
ISBN 978-90-59��-256-8 • € �4,95
Roosmalen, Marcel van • Op pad 
met Pim
ISBN 978-90-59��-070-0 • € �4,95
Roosmalen, Marcel van • Op 
campagne met Oranje
ISBN 978-90-59��-469-2 • € �2,95
Rooyen, Jules van • De mond 
voorbij gepraat. Godsdienst, 
samenlevingen, cultuur, ethiek en 
politiek
ISBN 978-90-59��-039-7 • € �9,95
Ros, Martin • Bloednacht
Mayerling �889-�945
ISBN 978-90-59��-236-0 • € �6,95
Ros, Martin • Herinneringen aan 
mijn Rijke Roomse Jeugd
ISBN 978-90-59��-079-3 • € �5,-
Ros, Martin • Een vergeten oorlog. 
Polen-Rusland 1920
ISBN 978-90-59��-248-3 • € �2,50
Ros, Martin • Elisabeth. Leven en 
dood van Sisi
ISBN 978-90-59��-�40-0 • € �9,95
Ross, Tomas • Take Care! • 
ISBN 90-59��-480-9 • € �2,95
Rozendaal, Simon • Het is mijn lijf 
Een nieuwe revolutie: Patient Power
ISBN 978-90-59��-�43-� • € �4,95 
Rozendaal, Simon • Een vreemde 
ziekte. Patienten over sikkelcelziekte 
en thalassemie
ISBN 978-90-59��-624-5 • € �2,95
Ruben, Barry / Küntzel, 
Matthias e.a. • Iran. zie: CIDI 
Informatiereeks
Ruding, Onno • Markt en Moraal 
Edmund Burkelezing III
ISBN 978-90-59��-378-7 • € 9,95
Ruig, Rob de • Theodor Lessing
ISBN 978-90-59��-820-� • € �7.95
Rutting, Raymond / Groeneveld,
Johan • Tussen twaalf en twee
ISBN 90-75323-54-9 • € �9,95
Ruijs, Paul • Wij zien u wel in de 
rechtszaal
ISBN 978-90-59��-0��-3 • € �9,95
Ruijs, Paul • Medische missers, 
juridisch gesjoemel
ISBN 978-90-59��-628-3 • € �9,95
Samson, Sigbert • De toekomst 
wordt anders
ISBN 978-90-59��-753-2 • €�8,95
Santosh, D. • Op de keien
ISBN 978-90-59��-692-4 • € �7,95
Saraber, Pierre • Daar zijn de 
Polen! Op zoek naar een betere 
toekomst 
ISBN 978-90-59��-807-2 • € �6,95

Schalekamp, Jean • Van een eiland 
kun je niet vluchten
ISBN 90-75323-45-X • € �6,95
Scheer, Arnold-Jan • Wild Geraas. 
Mijn wonderlijke reizen met 
Sinterklaas en Kerstman.
ISBN 978-90-59��-90�-7 • € �9,95
Schermerhorn-Bendeler, Maja • 
Oorlog vanaf de zijlijn
ISBN 978-90-59��-592-7 • € �4,95
Schilders, Ed • Het rijke roomse 
lezen
ISBN 90-75323-�5-8 • € �2,45
Schmitz, Jacques • Ver paradijs
ISBN 90-75323-40-9 • € �4,95
Scholtens, Gijs • Taskforce Uruzgan
ISBN 978-90-59��-62�-4 • € �9,95
Schortinghuis-Sprangers, Addy • 
Te weinig tijd voor elkaar?
ISBN 978-90-59��-243-8 • € �5,95
Schuhmacher, Peter • De zaak 
Aernout
ISBN 978-90-59��-897-3 • € �8,95 
Schurgers, Jan • De ondoorgrondelijke 
wegen naar Popayan
ISBN 978-90-59��-8�9-5 • € �6,95
Schutten, Anne-Mieke • ‘Geef mij 
maar een slappe whisky’, Freddy 
Heineken. Een biografische schets
ISBN 978-90-59��-435-7 • € �4,95
Schutten, Anne-Mieke • Stiefen 
en Exen 
ISBN 978-90-59��-709-9 • € �4,95
Schuurman, Barend • J.S. Bach 
Matthäus Passion
ISBN 978-90-59��-7�6-7 • € �6,95
Schuurman Victoria • De kus van 
God en andere kerstverhalen
ISBN 978-90-59��-9�8-5 • € �4,95
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



ASPEKt FONDSLIJST VOORJAAR 20�0

�05
> zie ook: English editions

Siebelt, Peter • Vissers in troebel 
water 
ISBN 978-90-59��-��4-� • € 9,95
Siebelt, Peter • Sinistra. Politieke 
maffiosi op Haags, provinciaal en 
gemeentelijk niveau.
ISBN 978-90-59��-525-5 • € �7,95
Sigmund, Anna Maria • Walkuren 
van het Derde Rijk. De vrouwen 
van de nazi’s
ISBN 978-90-59��-034-2 • € 24,95
Sizoo, Hans • De verspreiding van 
een abuis
ISBN 978-90-59��-859-� • € 27,50
Slok, Job • Ik vind uw brieven 
bijzonder nuttig. Darwins brieven 
aan Nederlandse tijdgenoten 
ISBN 978-90-59��-828-7• € �8,95
Slok, Job • Darwin. Biografie
ISBN 978-90-59��-857-7 • € �6,95
Slootweg, Timo • Bij tijd en wijle
ISBN 978-90-59��-459-3 • € �6,95
Sluijs, Evert van der • Vanavond 
wil ik wel vrijen, Jan 
ISBN 978-90-59��-780-8 • € �8,95
Smulders, Jan • De ware Graal en 
zijn valse hoeders
ISBN 978-90-59��-30�-5 • € �7,95
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
Son, Wil van • Bijten in beton
ISBN 978-90-59��-923-9 • € �8,95
Soukup, Uwe • Ik ben nu eenmaal 
Duitser Sebastian Haffner
ISBN 978-90-59��-088-5 • € 26,-
Spinhoven, Marian • Niet te 
geloven. Ex-priester Eugène Guljé 
over de oorlog, moord op zijn vader, 
de kerk, drugs, geloof en geluk
ISBN 978-90-59��-57�-2 • € �6,95
Stahlecker, Adrian • Hildegard 
Knef. Een ster Een tijdperk
ISBN 978-90-59��-476-0 • € 25,-
Stahlecker, Adrian • Goebbels’ 
droomfabrieken
ISBN 978-90-59��-298-8 • € 24,95
Stahlecker, Adrian • Een liefde 
tussen oorlog en vrede
ISBN 978-90-59��-2��-7 • € 22,95
Stahlecker, Adrian • Schilderswijk 
en Society
ISBN 978-90-59��-49�-3 • € 24,95
Stahlecker, Adrian • De Muze Ine 
Veen
ISBN 978-90-59��-304-6 • € 24,95

Stahlecker, Adrian • Romy
Schneider. Een leven vol triomfen en 
tragedies
ISBN 978-90-59��-�65-3 • € 24,95
Stahlecker, Adrian • Stijliconen en
idolen. Film & Mode
ISBN 978-90-59��-598-9 • € 25,95
Stahlecker, Adrian • Nederlandse 
acteurs in de Weimarrepubliek en 
Nazi-Duitsland.
ISBN 978-90-59��-665-8 • € 22,95
Stahlecker, Adrian • Hollywood 
Giganten. Joodse immigranten en de 
Amerikaanse film 
ISBN 978-90-59��-749-5 • € 22,95 
Stahlecker, Adrian • Het andere 
Hollywood. Gays, Lesbo’s en Bi’s in 
de filmstad 
ISBN 978-90-59��-930-7 • € 22,95 
Stahlecker, Adrian • Intriges en 
schandalen aan het Spaanse hof 
ISBN 978-90-59��-830-0 • € 24,95
Stahlecker, Adrian • Roman Polanski 
ISBN 978-90-59��-936-9 • € 22,95 
Staller, Jack / Boven, Graddy 
• Nederlandse geschiedenis in 
potlood. Tekeningen van Jack Staller 
ISBN 978-90-59��-964-2 • € 27,95 
Stam, Arthur • De CPN en haar 
buitenlandse kameraden
ISBN 978-90-59��-206-3 • € 32,-
Stam, Arthur • The Diplomacy of 
the New Order
ISBN 978-90-59��-436-4 • € �2,50 
Stam, Arthur • Trotzki
ISBN 978-90-59��-45�-7 • € �6,95
Stein, George H. • De Waffen SS
ISBN 978-90-59��-705-� • € 26,95
Steiner, Bram • De toekomst van 
de mensheid op aarde
ISBN 978-90-59��-85�-5 • € �9,95
Stelt, Nataschja van der • Verdriet 
zonder tranen. De Puttense moordzaak
ISBN 978-90-59��-658-0 • € �2,95
Straten, Hans van • Hermans, zijn 
tijd-zijn werk-zijn leven
ISBN 90-75323-62-X • € 37,95
Strindberg, August • 
Huwelijksverhalen
ISBN 978-90-59��-097-7 • € �6,95
Stuivenga, Marcel • Iers 
niemandsland
ISBN 978-90-59��-350-3 • € 24,95
Suurenbroek, Martijn • 
Abouchère’s laatste vriend
ISBN 978-90-59��-568-2 • € �9,95
Talens, Egbert • Een bijzondere 
relatie. Het conflict Israël-Palestina
nader bekeken 1897-1993
ISBN 978-90-59��-222-3 • € 32,-

Terwisscha van Scheltinga, 
Gerard • Trouw zonder eer. Het 
gewelddadige leven van een SS-officier
ISBN 978-90-59��-664-� • € 29,95
Tetteroo, Pater Tom O.F.M e.a. • 
Dagboek op toiletpapier
ISBN 978-90-59��-335-0 • € �4,95
Theobald, Theo • Succesvaders
ISBN 978-90-59��-646-7 • € �4,95
Thomassen, Jean • Zwendel in de 
kunst-en antiekhandel
ISBN 978-90-59��-285-8 • € 24,95
Thomassen, Jean • Evangelie van 
het kwaad
ISBN 978-90-59��-556-9 • € �9,95
Thomassen, Jean • Egypte eerder 
en anders. Mysteries uit de oudheid
ISBN 978-90-59��-575-0 • € 24,95
Thomassen, Jean • Smeerlappen in 
de kunst
ISBN 978-90-59��-599-6 • € 24,95
Thomassen, Jean • Muziek van de 
duivel! Jazz, Blues, Rock ’n Roll en 
Punk
ISBN 978-90-59��-708-2 • € 24,95
Thomassen, Jean • Mediums en 
andere fenomenen 
ISBN 978-90-59��-75�-8 • € 22,95 
Thomassen, Jean • Was Adam een 
gorilla? Waarheid en legende rond 
onze oorsprong
ISBN 978-90-59��-929-� • € �9,95
Thurlings, Bert • Wie schiep 
Egypte? De verborgen geheimen van 
de farao’s
ISBN 978-90-59��-5�2-5 • € 24,95
Thurlings, Bert • Wie hielp de 
mens? Een andere kijk op onze 
geschiedenis
ISBN 978-90-59��-627-6 • € 24,95
Thurlings, Bert • De verborgen 
geheimen van de mensheid. Set van 
twee boeken (Wie hielp de mens? 
en Wie schiep Egypte?)
ISBN 978-90-59��-773-0 • € 29,95
Tiesema, Bob • Eilanders 
ISBN 978-90-59��-920-8 • € �8,95
Tiggelen, Martijn van • De 
bevrijding van Steenbergen of 
Scherven van een spiegel
ISBN 978-90-59��-596-5 • € �6,95
Tiggelen, Martijn van • De 
horizont en de blauwe hemel
ISBN 978-90-59��-600-9 • € �4,95
Tiggelen, Martijn van • Geheimen 
en gevaren
ISBN 978-90-59��-906-2 • € �8,95
Toonen, Elbert • De Russische 
tragedie onder Gorbatsjov en Jeltsin
ISBN 978-90-59��-320-6 • € 27,95
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Toonen, Elbert • Poetin
ISBN 978-90-59��-22�-6 • € �6,95
Toonen, Elbert • Stalin
ISBN 978-90-59��-44�-8 • € �6,95
Toorn, Margriet van den • Het 
verhaal van mijn moeder Sebelia
ISBN 978-90-59��-745-7 • € �8,95
Tricht, Coen van • Het 
schimmenrijk van W.F. Hermans
ISBN 978-90-59��-560-6 • €�2,95
Tricht, Coen van • De Ondergrondse
ISBN 978-90-59��-662-7 • € �9,95
Tricht, Coen van • De Koude Oorlog
ISBN 978-90-59��-783-9 • € 24,95
Trier-Klijnstra, Femke van / Esther
Noëlle van Trier • Ik ben haar kind
ISBN 978-90-59��-392-3 • € �7,95
Trolsky Tymen • Het einde van de 
eeuwigheid
ISBN 90-75323-9�-3 • € 24,95
Trolsky, Tymen • De Klimmer
ISBN 978-90-59��-046-5 • € �6,95
Trolsky, Tymen • Karl Marx 
Universiteit Roman van een revolte 
ISBN 978-90-59��-902-4 • € 22,95
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
Tudjan, Branimir • Krav Maga 
for Life 
ISBN 978-90-59��-928-4 • € �7,95
Tulkens, Ria • Mijn vriendjes de 
dieren 
ISBN 978-90-59��-779-2 • € �4,95
Üngör, Uður Ümit • Vervolging, 
onteigening en vernietiging. De 
deportatie van Ottomaanse
Armeniërs tijdens de Eerste 
Wereldoorlog
ISBN 978-90-59��-535-4 • € �4,95
Vaanholt, Marleen te • Mijn pad 
van evolutie
ISBN 978-90-59��-629-0 • € �7,95
Vaartjes, Gé • Herman de Man. 
Een biografie
ISBN 978-90-75323-4�2 • € 32,95
Vaessen, Henk • Stille finale
ISBN 978-90-59��-496-8 • € �9,95
Vaessen, Henk • Piel de heilige
ISBN 978-90-59��-530-9 • € �7,95
Vaessen, Henk • Herfstlicht
ISBN 978-90-59��-740-2 • € �2,95
Valk, Arno van der • Hermans. Het 
grootste gelijk buiten Nederland
ISBN 978-90-59��-048-9 • € �7,50

Valk, Arno van der • 
De calvinistische voyeur. Jan 
Wolkers in Zweden
ISBN 978-90-59��-�03-5 • € �7,50
Vandamme , Bart • De snelste 
mens ter wereld
ISBN 978-90-59��-860-7 • € �9,95
Vanvugt, Ewald • Cynthia en haar 
grote liefde
ISBN 978-90-59��-457-9 • € �6,95
Vanvugt, Ewald • Zwartboek van 
Nederland overzee. Wat iedere 
Nederlander moet weten
ISBN 978-90-59��-052-6 • € 27,95
Vanvugt, Ewald • Roofgoed
ISBN 978-90-59��-9�4-7 • € 27,95
Vanvugt, Ewald • Weerzien met 
Lucine. Een dag-en nachtboek uit de 
Stille Zuidzee
ISBN 978-90-59��-255-� • € �6,95
Vanvugt, Ewald • De Bewondering
ISBN 978-90-59��-67�-9 • € �7,95
Vastrick, Jan Chr. • Een schijn van 
vooruitgang. Moraal en praktijk 
achter de vrije markt
ISBN 978-90-59��-654-2 • € �6,95
Veen, Ine • Moord ‘namens de 
Kroon’? Het ultieme leven van Pim 
Fortuyn
ISBN 978-90-59��-554-5 • € 24,95
Veen, Ine • Alarm, u wordt 
vergiftigd 
ISBN 978-90-59��-739-6 • € 24,95 
Veen, Ine • Kasteel Slottania
ISBN 978-90-59��-607-8 • € 24,95
Veen, Ine • Een vreemde op het 
kasteel
ISBN 978-90-59��-784-6 • € �9,95
Veen, Koert ter • Athos, 
monnikeneiland
ISBN 978-90-59��-024-3 • € �2,95
Veen, Koert ter • Van lammeren 
naar leeuwen. Over de opkomst van 
het christendom
ISBN 978-90-59��-�78-3 • € 24,95
Veen, Koert ter • Protestants
fundamentalisme in het Groningse 
Faan
ISBN 978-90-59��-082-3 • € 22,95
Veen, Koert ter • De tempeliers
ISBN 978-90-75323-894 • € 24,95
Veen, Koert ter • De Heilige Graal
ISBN 978-90-59��-46�-6 • € �6,95
Veld, Hans in ‘t • Chronisch
depressief?
ISBN 978-90-59��-390-9 • € �6,95
Veld, J./ Vliet, L. van der • 
Versteend verdriet. Symbolen en 
gedichten op grafstenen
ISBN 978-90-59��-084-7 • € �7,-

Veldman, Hans • De perschef als 
biograaf
ISBN 978-90-75323-962 • € 22,95
Veldman, Hans • De strijd om het 
Witte Huis.
ISBN 978-90-59��-537-8 • € �7,95
Veldman, Hans • John F. Kennedy 
De geschiedenis van een imago
ISBN 978-90-59��-862-� • € �6,95
Veldman, Hans • De Amerikaanse
keizer, John McCain
ISBN 978-90-59��-7�3-6 • € �2,95
Veldman, Hans / Parlevliet, Theo 
• Spierballentaal en cowboylaarzen. 
Reagan, Bush 1 en Bush II in 
de context van het Amerikaanse 
conservatisme
ISBN 978-90-59��-446-3 • € �7,50
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 • € �9,95
Verhey, Anton • Van Babylon 
tot Bagdad. De infanterist door de 
Eeuwen heen •
ISBN 978-90-59��-742-6 • € 24,95
Verhey, Anton • Taferelen uit de 
geschiedenis
ISBN 978-90-59��-865-2 • € 27,95 
Verhoef, C.E.H.J. • De slag om de 
Ginkelse heide
ISBN 978-90-59��-060-� • € �4,95
Verhoef, C.E.H.J. • Nieuwpoort 
�600 
ISBN 978-90-75323-863 • € �9,95
Verhoeven, H.C.M. • Darwins 
derde dag
ISBN 978-90-59��-757-0 • € �4,95
Verkijk, Dick • Die slappe 
Nederlanders. Of viel het toch wel 
mee in 1940-1945?
ISBN 978-90-59��-030-4 • € �2,45
Verkijk, Dick • Van pantservuist 
tot pantservest
ISBN 90-75323-20-4 • € 24,95
Verkijk, Dick • De Sinterklaas 
razzia van �944
ISBN 978-90-59��-279-7 • € 22,95
Verkijk, Dick • Harry Mulisch. Fel 
anti-nazi. Maar sinds wanneer?
ISBN 978-90-59��-263-6 • € 9,95
Verkijk, Dick • Bertje was zo’n lief 
jongetje. De tragische ondergang van
de familie Sanders
ISBN 978-90-59��-5705 • € �7,95
Vermaat, Emerson • ‘Het is
allemaal de schuld van Joden en 
Amerikanen’
ISBN 90-59��-406-X • € �4,95
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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 
Ribbentrop-Molotov pact
ISBN 978-90-59��-838-6 • € �9,95 
Vermaat, Emerson • Nazi’s, 
communisten en islamisten. 
Opmerkelijke allianties tussen 
extremisten
ISBN 978-90-59��-72�-� • € �9,95
Vermaat, Emerson • Heinrich 
Himmler en de cultus van de dood
ISBN 978-90-59��-95�-2 • € 22,95
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
Verstraete, Pieter Jan • Joris van 
Severen
ISBN 978-90-59��-893-5 • € �6,95
Verwer, Renzo • Bobby Fischer 
voor beginners
ISBN 978-90-59��-706-8 • € ��,95
Verweij, Herman • Het pad van 
verdwalen. Verslag van een voetreis 
naar Rome
ISBN 978-90-59��-542-2 • € �5,95
Verweij, Herman • Een reis is nooit 
gelopen
ISBN 978-90-59��-880-5 • € �7,95
Verweij, Marcel • De remedie van 
Epicurus
ISBN 978-90-59��-908-6 • € �7,95
Vestdijk, Mieke • Mieke kiest Simon
ISBN 90-680�-608-3 • € �6,95
Viëtor, Nelleke • De schim van Daniël
ISBN 978-90-59��-2�3-� • € �7,95

Viëtor, Nelleke • Een nieuw huis
ISBN 978-90-59��-682-5 • € �4,95
Viëtor, Nelleke • Kwaad 
ISBN 978-90-59��-900-0 • € �4,95
Vossius • Oneigentijds
ISBN 978-90-59��-958-� • € 22,95
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
Wellinghoff, Karel • De goede 
mensen en de honden van God
ISBN 978-90-59��-884-3 • € �9,95
Weltevreden, Henk • 
Levensvlagen. Radio columns
ISBN 978-90-75323-�39 • € 6,95
Werkhoven, Joek van • Hoe zit 
dat? Dat zit zo!
ISBN 978-90-59��-937-6 • € �4,95
Wessels, Marije en Merel • Met 
begerig oog
ISBN 978-90-59��-355-8 • € �2,95
Westgeest, Paul • Het Groot
Teringboek
ISBN 978-90-59��-520-0 • € �4,95
Wielaert, Jeroen • Pijn en glorie 
van de polder. Hollandse wieler-
legenden
ISBN 978-90-59��-043-4 • € �6,95
Wielaert, Jeroen • Bar-Tabac-Le 
Sport 
ISBN 978-90-59��-�42-4 • € �6,95
Wieringa, Feije • Vrije Val 
ISBN 978-90-59��-837-9 • € �6,95

Wijvekate, Maren L. • Positieve 
wendingen in je leven
ISBN 90-59��-330-5 • € �9,95
Willems, Raf • Van Bensemann tot
Beckenbauer. De verborgen
geschiedenis van het Duitse voetbal.
ISBN 978-90-59��-393-0 • € �7,95
Winkelman, Carol • Zwanger na 
je 30-ste 
ISBN 978-90-59��-25�-3 • € �9,95
Witte, Arjan • Oswald Spengler
ISBN 978-90-59��-667-2 • € �7,95
Wolters-Van Trigt, Inge / Visser, 
Tom • Duizend dagen Indië
ISBN 978-90-59��-5�3-2 • € 24,95
Zaal, Wim • De Buitenbeentjes
ISBN 978-90-75323-047 • € �6,95
Zaal, Wim • De vuist van de paus
ISBN 978-90-75323-078 • € �6,95
Zaal, Wim • Gods Onkruid
Nederlandse sekten en messiassen
ISBN 978-90-59��-�98-� • € �4,95
Zaal, Wim • Een tik van Italië
ISBN 978-90-75323-429 • € �4,95
Zaal, Wim • Zestig jaar in de 
beschaving
ISBN 978-90-59��-085-4 • € �6,95
Zaal, Wim • Rome een religieuze 
gids 
ISBN 978-90-59��-358-9 • € �8,95
Zaal, Wim • Moord in het 
Vaticaan. De mooiste verhalen over 
Rome.
ISBN 978-90-59��-282-7 • € �6,95
Zaal, Wim • God en Zoon
ISBN 978-90-59��-425-8 • € �6,95
Zaal, Wim • Kaspar Hauser
ISBN 978-90-59��-634-4 • € �4,95
Zaal, Wim • Valsheid in geschriften. 
Literaire vervalsingen en mystificaties 
ISBN 978-90-59��-763-� • € �9,95
Zdral, Wolfgang • De Hitlers. De 
onbekende familie van de Führer
ISBN 978-90-59��-432-6 • € �9,95
Zee, Nanda van der • De herfst van 
een voyeur
ISBN 978-90-59��-0�4-4 • € 9,95
Zee, Nanda van der • De 
kamergenoot van Anne Frank
ISBN 978-90-59��-025-0 • € �2,45
Zee, Nanda van der • Jacques 
Presser. Het gelijk van de twijfel
ISBN 978-90-59��-055-7 • € 24,95
Zee, Nanda van der • De Trein
ISBN 978-90-59��-347-3 • € �2,95
Zee, Nanda van der • Weg met de 
huisarts?
ISBN 978-90-59��-047-2 • € �2,45
Zee, Nanda van der • Westerbork
ISBN 978-90-59��-225-4 • € �4,95
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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
Zonneveld, Willem • Defi leren, 
Ontrijden
ISBN 978-90-59��-924-6 • € �9,95
Zuidhoek, Arne • Piraten
Encyclopedie
ISBN 978-90-59��-273-5 • € �9,95
Zuidhoek, Arne • Slauerhoff , ‘Te 
varen naar het eiland van geluk’
ISBN 978-90-59��-464-7 • € �7,95
Zena, Alexander • De mens, het 
complot van een duo-energie
ISBN 978-90-59��-849-2 • € 24,95
Zwart, P.J. • Het kwaad straft 
zichzelf 
ISBN 978-90-59��-803-4 • € �5,95

Diversen

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

English editions
Bakker, Geeri • Th e Adoption 
handbook
ISBN 978-90-59��-3�5-2 • € �9,95
Brongers, E.H. Lieutenant-colonel •
Th e Battle for Th e Hague �940.
ISBN 978-90-59��-307-7 • € 24,95
Carotta, Francesco • Jesus was Caesar
ISBN 978-90-59��-396-� • € 32,-
Doorn, P.A. van • How to save our 
World. Th e ultimate spiritual society 
ISBN 978-90-59��-870-6 • € �8,95
Kursietis, Andries J. • Th e
Wehrmacht at War �939-�945. Th e 
Units and Commanders of the
German Ground Forces during 
World War II
ISBN 978-90-75323-382 • € 27,95
Luijten, Dr. Jan • Canada and 
Noord-Brabant. An Eternal Bond
ISBN 978-90-59��-07�-7 • € �4,95
Marácz, Dr. L.K. • Hungarian 
Revival. Political Refl ection on 
Central Europe
ISBN 978-90-75323-��5 • € 22,95
Pierik, Perry • Hungary �944-�945. 
Th e Forgotten Tragedy
ISBN 978-90-75323-�08 • € 22,95
Pierik, Perry • From Leningrad to 
Berlin.
ISBN 978-90-59��-004-5 • € 27,95
Pierik, Perry • Tannenberg. Erich 
Ludendorff  and the Defence of the 
Eastern German Border in 1914
ISBN 978-90-59��-�06-6 • € �2,50
Poortman, IJ Editor • Th e
increasing Role of Nutricion
and Genomics in the Prevention 
and Management of Disease
ISBN 978-90-59��-407-4 • € �7,50
Rozendaal, Simon • It’s My Life. A 
new revolution: Patient Power
ISBN 978-90-59��-538-5 • € �6,-
Somerwil-Ayrton, Katie • Th e 
train that disappeared into history. 
Th e Berlin-to-Bagdad Railway and 
how it led to the Great War
ISBN 978-90-59��-573-6 • € 24,95

Stam, Arthur • Th e Diplomacy of 
the New Order. Th e Foreign Policy of 
Japan, Germany and Italy: 1931-1945
ISBN 978-90-59��-436-4 • € �2,50
Veen, Koert ter • Th e Templars
ISBN 978-90-59��-374-9 • € �9,95
Vaessen, Henk • Silent Final
ISBN 978-90-59��-839-3 • € �9,95
Verhoef, C.E.H.J. • Th e Battle for 
Ginkel Heath near Ede, �7 and �8 
September �944
ISBN 978-90-59��-386-2 • € �4,95
Walburgh, Schmid, Haks • No 
return fl ight
ISBN 978-90-59��-88�-2 • € 24,95
Zee, Nanda van der • Th e
Roommate of Anne Frank.
ISBN 978-90-59��-096-0 • € �3,50

DVD
Rolleman, Herman (samensteller)
De verdediging van de Ginkelse 
Heide
ISBN 978-90-59��-9�6-� • € �6,95

www.uitgeverijaspekt.nl
info@uitgeverijaspekt.nl



Geachte afdeling inkoop boekhandel,

Hierbij bieden wij u de gelegenheid in te tekenen voor onze voorjaarsaanbieding 
tegen een aantrekkelijke korting 48%. Levering via het Centraal Boekhuis.

Auteur Titel ISBN Prijs Aantal

Andriessen, J.H.J. 
Dorrestijn, Leo en 
Pierik, Perry

De Grote Oorlog  
Kroniek 1914-1918  
deel 21

9789059119659 € 24,95

Berends, Frits Te dicht bij de brug die voor anderen 
te ver was

9789059119222 €22,95

Boekestijn, Arend Jan De prijs van een slecht geweten
Waarom hulp in haar huidige vorm niet werkt

9789059119505 € 17,95

Bolwerk, Robert A. Gevangen in Jezelf 9789059119628 € 19,95
Bos, Elisabeth Dancrune van Witte Paarden 9789059119383 € 18,95
Brandenburg, Marjan I am your man 9789059119215 € 19,95
Brekelmans, Alexander Hiërarchie 9789059119352 € 16,95
Buurman, Margreet den Thomas Mann 9789059118768 € 18,95
Clemen, Sam van
Crijnen Ton en 
Herbers Ina

Konrad Adenauer 
Een eigenzinnige NSB’er

9789059118188 
9789059119666

€ 22,95 
€ 18,95

Dentz, Paul Napoleon Bonaparte in Egypte 9789059119437 € 19,95
Dütting, Hans Droog nu je tranen, niets is verloren 9789059119550 € 16,95
Dütting, Hans Harry Mulisch 9789059115842 € 24,95
Dütting, Hans Hugo Claus 9789059117488 € 24,95
Dütting, Hans Jan Cremer 9789059118867 € 24,95
Dütting, Hans Jan Wolkers 9789059116436 € 24,95
Dütting, Hans Wijn, vrouwen en plezier 9789059116122 € 18,95
Elzen, Arthur van den Koningsdrama in Mexico 9789059119253 € 19,95
Geffen, Wim van Bizarre doden 9789059118683 € 14,95
Geffen, Wim van De katten van Cahors 9789059117976 € 14,95
Hartdorff, Gerhard Martin Bril, leven en schrijven alsof 

het je overkomt
9789059119420 € 17,95

Hartmans, Rob Links en de werkelijkheid 9789059119390 € 16,95
Heijden, Hein-Anton 
van der

De zomer van Godard 9789059119345 € 19,95

Hemelrijk, Pamela Niemands knecht 9789059119499 € 19,95
Hesse, Hermann De kunst van het ouder worden 9789059119338 € 18,95
Hesse, Hermann Het geluk van de liefde 9789059111417 € 14,95
Hesse, Hermann Mijn politieke geweten 9789059115156 € 22,95
Hesse, Hermann Over literatuur 9789059115910 € 22,95
Horneman, Gerard De Nederlandse onderzeedienst in de 

Tweede Wereldoorlog
9789059119574 € 159,95

Houten, Boudewijn van Een andere wereld 9789059119314 € 12,95
Houten, Boudewijn van Een lichtzinnig leven 9789059116757 € 18,95
Houten, Boudewijn van Heel de intellectueel 9789059111301 € 22,95
Houten, Boudewijn van Mijn auto’s 9789059111868 € 15,00
Houten, Boudewijn van Onze hoogmoed 9789059110533 € 19,95
Huijser, Wim 50 maal lezer 9789059119406 € 15,95
Huijser, Wim en
Pierik, Perry

Britain I 9789059117181 € 19,95

Huijser, Wim en
Pierik, Perry

Britain II 9789059119444 € 19,95

Huijser, Wim en
Pierik, Perry

De inkt van Arcadia 9789059116726 € 24,95

Huijser, Wim en
Pierik, Perry

Het geheime leven 9789059118317 € 24,95
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IdolMind Zuilen Straatberichten uit een 
Vogelaarwijk of een Modelwijk

9789059119482 € 24,95

Janssen, Maria Cornelia Johanna De Hongerwinter 9789059119604 € 18,95
Kikkert, J.G. Frederik Hendrik 9789059119635 € 18,95
Leeflang, Thomas Black face – White Jew 9789059119260 € 15,95
Leeflang, Thomas Bestaan is bekeken worden 9789059113992 € 19,00
Leeflang, Thomas Black Hollywood 9789059114869 € 14,95
Leeflang, Thomas Gevallen voor de Führer 9789059112582 € 16,95

Leeflang, Thomas Jan Luykenstraat 2 9789059111397 € 12,00
Leeflang, Thomas Play movie 9789059113251 € 11,95
Leeflang, Thomas Spookfeesten 9789059115019 € 18,95
Leeflang, Thomas Verboden voor Joden. De 

Bioscoop in de Oorlog
9789059118423 € 19,95

Leeflang, Thomas Verfilmde strips & verstripte films 9789059114791 € 16,95

Leeflang, Thomas Verstomde films. Verdwenen 
Amsterdamse bioscopen

9789059116795 € 18,95

Mann, Heinrich De Onderdaan 9789059118133 € 22,95
Nieuwenhuizen, Bert 
van

Wilhelmina vorstin op een te hoog 
voetstuk

9789059119475 € 19,95

Nieuwenhuizen, Bert 
van

Willem Drees vernieuwer voor, in en na 
de oorlog

9789059119468 € 19,95

Nieuwenhuizen, Bert 
van

Wim Eijk Aartsbisschop en opvolger van 
Willebrord

9789059119451 € 19,95

Nijenhuis, Ton De Schetenboom 9789059119611 € 12,95
Nolen, Ankie Het land der Katharen 9789059117747 € 19,95
Nolen, Ankie Kruistocht tegen de Katharen 9789059119277 € 19,95
Os, Rien van Vlucht uit de Blauwe Koepel 9789059119536 € 19,95
Rameijer, Jaap De geheimen van Rennes-le-Château 

Deel 1
9789059112056 € 19,95

Rameijer, Jaap De geheimen van Rennes-le-Château 
Deel 2

9789059112155 € 19,95

Rameijer, Jaap De geheimen van Rennes-le-Château 
Deel 3

9789059115088 € 19,95

Rameijer, Jaap Glastonbury en de heilige graal 9789059119321 € 19,95
Son, Wil van Bijten in beton 9789059119239 € 18,95
Stahlecker, Adrian Het andere Hollywood Gays, Lesbo’s 

en Bi’s in de filmstad
9789059119307 € 22,95

Stahlecker, Adrian Roman Polanski 9789059119369 € 22,95
Staller, Jack en 
Boven, Graddy

Nederlandse geschiedenis in potlood 
Tekeningen van Jack Staller

9789059119642 € 27,95

Thomassen, Jean Was Adam een gorilla? Waarheid en 
legende rond onze oorsprong

9789059119291 € 19,95

Tudjan, Branimir Krav Maga for Life 9789059119284 € 17,95
Vanvught, Ewald Roofgoed 9789059119147 € 27,95
Vanvught, Ewald Zwartboek van Nederland overzee 9789059110526 € 27,95
Veldman, Hans John F. Kennedy De geschiedenis van 

een imago
9789059118621 € 16,95

Vermaat, Emerson Heinrich Himmler en de cultus van de 
dood

9789059119512 € 22,95

Vossius Oneigentijds 9789059119581 € 22,95
Werkhoven, Joek van Hoe zit dat? Dat zit zo! 9789059119376 € 14,95
Zonneveld, Willem Defileren, Ontrijden 9789059119246 € 19,95

U kunt uw bestelformulier sturen naar: 
Uitgeverij Aspekt 
Amersfoortsestraat 27
3769 AD Soesterberg
Tel: 0346-35.38.95
Fax: 0346-35.09.47 
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