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Jos Barenbrug

Ik hield van jou 
Een intiem dagboek. Een ode aan de liefde zonder enige terughoudendheid

roman

Dit boek is zonder enige terughoudend-
heid een ode aan de liefde en tevens 
een getuigenis van de keerzijde van dit 
menselijke fenomeen dat de wereldlite-
ratuur al sinds jaar en dag in haar greep 
heeft. De liefde tilt ons naar een hoger 
plan, maar kent ook haar schaduwzijde. 
De hoofdpersoon van deze autobiogra-
fische roman wordt van de een op de 
andere dag overrompeld door de liefde. 
onaangekondigd verschijnt de nieuwe 
vrouw in zijn leven, maar even onaange-
kondigd zal zij ook weer verdwijnen. Zij 
laat een verpletterende leegte achter, en 

de levensgrote vraag naar het waarom. met ongekende 
openhartigheid beschrijft de auteur wat hem in die jaren 
overkomen is, en hoe hij tot op de dag van vandaag wor-
stelt met de liefde die hem eerst bedwelmde en intens 
gelukkig maakte en vervolgens  in het niets leek op te 
lossen. nog niet eerder schreef een man zo openhartig 
over zijn diepste emoties en zijn leven met ‘amor’. Dit 
relaas zal de lezer, zowel mannen als vrouwen, nog lange 
tijd bezighouden. Dagenlang.

ISBn-13: 978-94-6153-028-8
nur 300
Formaat 13,5 x 21,5 cm
omslag aspekt Graphics
omvang 176 pagina’s
Gebonden € 18,95
Verschijnt april 2011
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Harry mulisch is niet meer. Voor mulisch-kenner Hans 
Dütting was dit aanleiding om zijn goed ontvangen bio-
grafische profiel van de grote schrijver uitgebreid te her-
zien en aan te vullen, nu we kunnen terugkijken op het 
rijke literaire leven van Harry mulisch.

niet alleen passeren de persoon en het werk van mulisch, 
maar ook kunstbroeders als Godfried Bomans, J.H. Don-
ner, anton Heyboer, Ed. Hoornik, W.L. Brugsma en vele 
anderen de revue. Het is een reportage geworden over 
de schrijver en zijn omvangrijke oeuvre. mulisch is een 
van de meest vertaalde en gelauwerde nederlandstalige 

auteurs. Zijn magnum opus De ontdek-
king van de hemel (1992) werd door het 
publiek gekozen als het beste nederlandse 
boek aller Tijden!

Dütting heeft tevens een poging gedaan 
om een aantal misverstanden rond de 
persoon mulisch uit de weg te ruimen. 
De Tweede Wereldoorlog is vaak het 
oriëntatiepunt en de inspiratiebron van 
mulisch geweest. Waarom? Daar tracht 
dit boek nu juist een antwoord op te 
geven. mulisch: ‘Ik ben de Tweede We-
reldoorlog’. Hij had immers een joodse 
moeder en een collaborerende vader. 
Harry Mulisch is zowel voor kenners als 
toekomstige lezers een must.

Hans Dütting is auteur en vertaler. Hij 
publiceerde o.a. de novelle Zen en de 
kunst van het zwaard, de monografie Jan 
Cremer Documentaire en vertaalde en 
stelde de verhalenbundel Jack London, 
De witte stilte samen. 

ISBn-13: 978-94-6153-027-1
nur 300 / 321
Geïllustreerd
Formaat 15,5 x 23,5 cm
omslag aspekt Graphics
omvang 410 pagina’s
Paperback € 19,95
Verschijnt mei 2011

Hans Dütting LITEraTUUr

Harry Mulisch 
1927 - 2010 Documentaire
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Hans DüttingLITEraTUUr

Harry Mulisch 
1927 - 2010 Documentaire
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Hans Dütting LITEraTUUr

Jan Cremer, Jan Wolkers, Hugo Claus
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Hans DüttingLITEraTUUr

Jan Cremer, Jan Wolkers, Hugo Claus

Jan Wolkers
ISBn13: 978-90-5911-643-6

Jan Cremer
ISBn13: 978-90-5911-886-7

Hugo Claus
ISBn13: 978-90-5911-748-8
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Het leven is te kort voor alles is het derde en laatste deel van 
Hans Düttings Parijse dagboeken.

Fragment: ‘Ik vind De Kus van Jan Wolkers een fantastisch 
boek, maar ik blijf De Walgvogel zijn meesterwerk vinden, 
want daar zitten alle vroegere thema’s van Wolkers in. Een 
echte avonturenroman en natuurlijk ook een aanklacht 
tegen de onrechtvaardige maatschappij. Wolkers was een 
veelzijdig man. Ik heb nu zijn pas verschenen Dagboek 1976 

gelezen. Ik denk dat ik met mijn dagboe-
ken even in zijn schaduw mag staan. Voor 
heel even dan!’

Het eerste dagboek Wijn, vrouwen en ple-
zier verscheen al eerder bij aspekt, het 
tweede dagboek Louter genot verschijnt 
binnenkort.

ISBn-13: 978-94-6153-041-7
nur 300
Formaat 13,5 x 21,5 cm
omslag aspekt Graphics
omvang 180 pagina’s
Paperback € 19,95
Verschijnt mei 2011

Hans Dütting LITEraTUUr

Het leven is te kort voor alles
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Hans DüttingLITEraTUUr

Wijn, Vrouwen en Plezier / Louter Genot

Wijn, Vrouwen en Plezier
ISBn-13: 978-94-6153-612-2

Louter genot
ISBn-13: 978-94-6153-994-9
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Theun de Vries heeft zo’n honderdzestig titels op zijn 
naam staan en publiceerde bijna vijftienhonderd bij-
dragen in boeken en periodieken. Zijn werk omvat ge-
dichten, novellen, romans, historische non-fictie, essays, 
reisverslagen, liedteksten, toneelstukken, filmscenario’s 
en hoorspelen. Hij is een van de meest productieve en 
meest veelzijdige auteurs in de nederlandse literatuur. 
Schrijven was de essentie van zijn bestaan.

Deze biografie wil recht doen aan de enorme omvang en 
de veelzijdigheid van zijn oeuvre en wordt de lezer gepre-
senteerd in zijn contemporaine context. De opbouw is 
chronologisch, met hoofdstukken die leven en werk ge-
integreerd per periode behandelen, en wil de lezer zicht 
bieden op de ontwikkeling van zijn schrijverschap. Het 
is een levensgeschiedenis verteld ‘van wieg tot graf ’, met 
een begin, een middendeel en een eind, een opzet die 
past bij de verteller De Vries. Het is een verhaal met een 
‘open’ karakter, waarin de auteur wilde waken voor het 
gevaar zaken te duiden op basis van wijsheid achteraf.

De Vries is geen kunstenaar geweest die zich heeft op-
gesloten in een ivoren toren. maatschappelijk en poli-
tiek bewust voelde hij zich zeer betrokken bij de grote 
vraagstukken van zijn tijd, de twintigste eeuw. Zijn le-
vensverhaal valt er in jaren nagenoeg mee samen en in 
zijn keuzes en persoonlijke geschiedenis zien we de ge-
schiedenis van die eeuw ook weerspiegeld. Zoals de ge-
schiedenis zijn schrijverschap richting heeft gegeven, zo 
heeft hij geprobeerd met zijn werk een weg te wijzen en 
optimistisch te getuigen van een groeiende humaniteit 
in die geschiedenis.

om praktische redenen is er voor ge-
kozen de biografie uit te geven in twee 
delen. ook na een forse selectie van het 
materiaal, blijft er te veel over om dit 
lange leven en omvangrijke oeuvre in één 
boek te behandelen. Deel 1 beschrijft de 
periode 1907-1945 en in deel 2 zullen 
de jaren 1945-2005 aan de orde komen. 
Het einde van de Tweede Wereldoor-
log is een natuurlijke cesuur, door De 
Vries hoopvol opgevat als het startpunt 
van een ingrijpende maatschappelijke 
vernieuwing en ook in zijn persoonlijk 
leven aangegrepen als een kans om op-
nieuw te beginnen.

ISBn-13: 978-90-5911-582-8
nur 321
Geïllustreerd
Formaat 15,5 x 23,5 cm
omslag aspekt Graphics
omvang 684 pagina’s
Paperback €34,95
Verschijnt februari 2011

Jan van Galen BIoGraFIE

Theun de Vries
Een schrijversleven 1907 -1945
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Jan van GalenBIoGraFIE

Theun de Vries 
Een schrijversleven 1907 -1945
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Hermann Hesse is al decennia lang een boegbeeld van de 
grote Europese literatuur. ook in nederland is hij on-
verminderd populair. Belangrijke kenners, tijdgenoten 
en gedreven liefhebbers hebben zich met zijn werk be-
ziggehouden. In dit boek heeft Hesse-kenner en vertaler 
alfred Krans een aantal van de belangrijkste en mooiste 
stukken over het fenomeen Hesse gebundeld. Dit levert 
verrassende nieuwe inzichten op. De teksten waren nog 
niet eerder in het nederlands vertaald. Hesse-kenners- en 
onderzoekers als Siegfried Unseld, Hugo Ball, Volker mi-
chels, Christine mondon, Timothy Leary, Colin Wilson, 
robert Jungk, alfred Kantorowicz, martin Buber e.a. 

laten hun licht schijnen over Hesse als 
dichter, romanschrijver, filosoof, schilder 
en musicus.

ISBn-13: 978-94-6153-036-3
nur 321
Formaat 15,5 x 23,5 cm
omslag aspekt Graphics
omvang 260 pagina’s
Paperback € 22,95
Verschijnt februari 2011

alfred Krans LITEraIr

Over de actualiteit van Hermann Hesse
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Hermann HesseLITEraTUUr

De kunst van het ouder worden

Hermann Hesse behoort tot de schrij-
vers die het geluk hadden oud te wor-
den. Hierdoor kon hij over lange tijd 
toonaangevende karakteristieken in werk 
en leven vastleggen. Hesse was, na een 
leven vol intensiteit en productie, 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 kri-
tisch tegenover de zich aftekenende to-
talitaire staat. Door zijn hele werk heen 
strooide hij zijn doorleefde gedichten en 
teksten over het ouder worden. De jaren 
maken hem werkelijk wijs. Hij doorziet 
steeds beter de knelpunten 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 wereld na het 
graf. De thans weer gelezen en geprezen Hesse leert ons 
de kunst van het ouder worden. Dit voor alle liefhebbers 
van Hesse verrassende boek is voorzien van foto’s van 
Hesse’s zoon martin Hesse. Het boek werd samengesteld 
door Volker michels, uitgever van Hesse bij de vermaar-
de uitgeverij Suhrkamp. Evert van Leerdam verzorgde 
de vertaling.

ISBn-13: 978-90-5911-933-8
nur 300
Formaat 13,5 x 21,5 cm
omslag aspekt Graphics
omvang 192 pagina’s
Paperback € 16,95
reeds verschenen
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De Buddenbrooks van Thomas mann (Lübeck 1875 – 
Zürich 1955) verscheen in 1901 aanvankelijk in twee 
delen bij Samuel Fischer in Berlijn, die zijn vaste uit-
gever zou worden. Toch aarzelde Fischer het vuistdikke 
manuscript uit te geven vanwege de omvang, die hij 
moeilijk verkoopbaar achtte. De grote doorbraak kwam 
toen er in 1903 een eendelige uitgave verscheen, en na-
dat aan Thomas mann in 1929 voor dit boek de nobel-
prijs literatuur werd toegekend, gingen er ook in ame-
rika miljoenen exemplaren over de toonbank.

In Het Lübeck van de Buddenbrooks wordt 
het negentiende eeuwse Lübeck beschre-
ven, dat model stond voor het verhaal 
over de teloorgang van de koopmans-
familie Buddenbrook, waarbij Thomas 
mann putte uit zijn eigen achtergrond en 
familiegeschiedenis in Lübeck. Behalve 
de geschiedenis van het verhaal worden 
de locaties en reizen besproken, staan we 
stil bij de rangen en standen in de han-
delsstad Lübeck, en de geliefde badplaats 
Travemünde voor de beau monde in die 
dagen. natuurlijk ontbreekt ook het cu-
linaire aspect uit het werk van mann niet; 
hoe bereidde men karper met wijnsaus en 
hoe lijstersoep? Wat zat er in de bijzon-
der machtige plumpudding waar de jonge 
Christian Buddenbrook zich misselijk aan 
at? Het waren vragen over recepten die 
Thomas mann zelf aan zijn moeder stelde 
toen hij schreef over de Buddenbrooks.

over Duitse herfst, De Rote Armee Frak-
tion van margreet den Buurman, schreef 
David Jaramillo moreno voor nBD/Bi-
blion: “Het is moeilijk om de exacte gedach-
tegang en beweegredenen van de hoofdper-
sonen nog te reconstrueren, maar de auteur 
heeft een uitstekend en plausibel beeld naar 
voren gebracht.” 

ISBn-13: 978-94-6153-006-6
nur 300 / 500
Formaat 13,5 x 21,5 cm
omslag aspekt Graphics
omvang 128 pagina’s
Paperback € 18,95
Verschijnt maart 2011

margreet den Buurman LITEraIr

Het Lübeck van de Buddenbrooks
Thomas Mann in Lübeck
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margreet den BuurmanBIoGraFIE

Het goede in de mens
Heinrich Mann, een biografie

De vier jaar oudere broer van Thomas 
mann, Heinrich, (1871 Lübeck – 1950 
Santa monica), was de eerste in de familie 
mann die het openlijk waagde tegen zijn 
vader te rebelleren en blijk gaf voor het 
schrijverschap te willen kiezen. Vergeefs 
probeerde zijn vader het tij te keren door 
hem al jong op handelsreis te sturen naar 
St. Petersburg. Toen het koopmansvak 
echter niet aansloeg bij de knaap, mocht 
hij als achttienjarige jongeman in de leer 
bij boekhandel Von Zahn und Jaensch in 
Dresden. Hier betoonde hij meer belang-
stelling voor het theater en het café dan 
voor het boekenvak, waardoor er opnieuw 
vermaningen kwamen. Toen zijn vader in 
1891 overleed aan blaaskanker, bleek dat 
hij per testament had bepaald dat Hein-
rich zoveel mogelijk ontmoedigd moest 
worden het literaire pad op te gaan. Want 
‘de achtergrond van zijn voorliefde is een 
dromerig zich laten gaan en meedogen-
loosheid tegenover anderen, wellicht door 
een gebrek aan nadenken.’
Het zou anders lopen. Heinrich werd naast 
zijn broer een succesvol auteur van vele 
romans, (o.m. Der Untertan en Professor 
Unrat, verfilmd als Der Blaue Engel), es-
say’s, (theater)kritieken en toneelstukken. 
Toch lag over deze enorme productiviteit 
de tragedie van zijn gespannen relatie met 

zijn schrijvende collega-broer Thomas, de moeizame rela-
tie die hij had met vrouwen en zijn ballingschap voor- en 
tijdens de Tweede Wereldoorlog, mede waardoor zijn roem 
langzaam maar zeker doofde.
In deze biografie over Heinrich mann wordt hier uitvoerig 
bij stilgestaan om hem als het ware vanuit de schaduw van 
zijn beroemde broer naar voren te halen, en hem een ge-
lijkwaardige plaats te bieden.

margreet den Buurman is auteur en vertaler. Van haar ver-
scheen onlangs: Schrijverschap tegen de vergankelijkheid, een 
biografie over Thomas Mann. 

ISBn-13: 978-90-5911-717-4
nur 321
Formaat 13,5 x 21,5 cm
omslag aspekt Graphics
omvang 272 pagina’s
Paperback € 22,95
Verschijnt september 2011
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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 (1875 Lübeck – 1955 Zürich) is meer dan een 
avontuurlijke reis. natuurlijk kennen wij hem als auteur 
van de Buddenbrooks, een roman die in 1901 verscheen 
– in dat jaar verzucht hij “wie zegt dat er 100 exempla-
ren worden verkocht?” – en daar vervolgens in 1929 de 
nobelprijs voor ontvangt, auteur van De dood in Venetië, 
Doctor Faustus en De Toverberg.

Thomas mann bleef zijn hele schrijversleven schatplich-
tig aan het milieu waar hij uit voortkwam, een welvarend 
koopmansgeslacht uit Lübeck dat met de vroege dood 
van zijn vader teloorging.
In deze biografie zal de focus vooral liggen op het schrij-
verschap 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 
complexe relatie tot vrouwen omdat hij zijn homosek-
suele gevoelens geen volwaardige plaats in zijn leven kon 
geven en zijn relatie tot zijn vrouw Katia mann Prings-
heim en zes kinderen, is Thomas mann vooral de auteur 
van het Fin de siècle en van het interbellum, die met 
moeite afscheid nam van Duitsland toen het land was 
uitgeleverd aan de nazi’s. Hierbinnen worstelde hij zijn 
leven lang met zijn positie als schrijver en publieke per-
soon, in een om hem heen veranderende wereld. Hij ver-
zuchtte daarbij weleens dat velen iets over hem vonden, 
maar dat hij zelden werd gekend.

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

margreet den Buurman is 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 Houdi-
ni, naast vele vertalingen uit het Duits.

margreet den Buurman BIoGraFIE

Thomas Mann 
Schrijverschap tegen vergankelijkheid

ISBn-13: 978-90-5911-876-8
nur 321
Formaat 15,5 x 23,5 cm
omslag aspekt Graphics
omvang 372 pagina’s
Paperback € 19,95
reeds verschenen
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margreet den BuurmanBIoGraFIE

Thomas Mann 
Schrijverschap tegen vergankelijkheid
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Willem de mérode (1887-1939) schreef in de span-
ning van jongensliefde en een mystieke beleving van het 
christelijk geloof. Deze biografie beschrijft de ‘bitterzoete 
overvloed’ van zijn onmogelijke liefde. 
Dit boek is een zeer grondige revisie van de al jaren 
uitverkochte biografie De wereld van Willem de Mérode 
(1983). Er bleef vraag naar, vooral toen de gedichten van 
De mérode weer beschikbaar werden. 
In dit nieuwe boek zijn veel gegevens verwerkt die na 
1983 ontdekt zijn. Er staan nieuwe hoofdstukken in over 
de contacten met P.J. meertens, over De mérodes visie 

op pedoseksualiteit, over de invloed van 
august von Platen, over het verborgen 
drama rond De mérodes ridderorde. De 
gebeurtenissen voor en na zijn arrestatie 
in 1924 zijn overzichtelijker gemaakt. 

‘De schrijver begrijpt zijn onderwerp van-
uit een kennelijke geestesverwantschap, 
maar is tegelijk in staat het met volstrekte 
eerlijkheid te benaderen.’
‘Door Werkmans boek is het inzicht in De 
Mérodes leven en werk zeer verrijkt, ja 
goeddeels mogelijk gemaakt.’
‘Het richt zich tot een breder publiek en het 
slaagt daarin door de heldere, zakelijke stijl 
van schrijven en de overzichtelijke opzet.’

Hans Werkman verkreeg de Beaufort-
prijs van de maatschappij der neder-
landse Letterkunde voor De wereld van 
Willem de Mérode.

ISBn-13: 978-94-6153-039-4
nur 321
Formaat 15,5 x 23,5 cm
omslag aspekt Graphics
omvang 282 pagina’s
Paperback € 24,95
Verschijnt februari 2011

Hans Werkman BIoGraFIE

Bitterzoete overvloed
De wereld van Willem de Mérode
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Hans Werkman / Willem Jan ottenPoËZIE

Willem de Mérode 
De gedroomde zoon, 100 gedichten

Willem Jan otten (Librisprijswinnaar 
2005 met de roman Specht en zoon) her-
ontdekte de gedichten van Willem de 
mérode. Hij typeert ze als ‘dit imposante 
en zinderende oeuvre’. Samen met hem 
koos Hans Werkman (de biograaf van 
De mérode) honderd gedichten. 

Willem de mérode (1887-1939) door-
leefde de tragedie van een onmogelijke 
liefde; hij schreef in de spanning van jon-
gensliefde en een mystieke beleving van 
christelijk geloof. Er staat in deze bloem-
lezing poëzie van het verlangen: ‘altijd 
verlangen naar een zacht gelaafd zijn / 
en voelen liefde als een onweer komen’, 
en ‘poëzie van het verlies’: ‘Ik ben geen 
vader en ik heb geen zoon.’ 

Er staan bovendien verhalende gedichten in: ‘Waar is 
Vitellus de wafelverkoper’, doodsgedichten: ‘De tijd valt 
lang voor hen die waken’ en Chinese gedichten: ‘ mijn 
hart is een uit ’t nest gevallen vogel’.

met deze bloemlezing leeft een indrukwekkend een veel-
zijdig dichterschap voort in de eenentwintigste eeuw. 

ISBn-13: 978-90-5911-999-4
nur 306
Formaat 13,5 x 21,5 cm
omslag aspekt Graphics
omvang 128 pagina’s
Paperback € 16,95
reeds verschenen
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In deze meeslepende roman wordt de hand gereikt naar 
de liefde. Waarheidszoeker Erik koestert zijn liefde voor 
Leonie, een aanbidster van de vrouwelijke intuïtie. Zijn 
inzet stuit op de weerbarstigheid van alledag. Het resul-
taat laat zich bijna raden. Bijna,  want het laatste hoofd-
stuk is als een januskop; bevrijding en terugval strijden 
om de heerschappij. Dentz spiegelt zijn lezers een aan-
grijpende wereld, waarbij de lezer meer is dan toeschou-
wer alleen.

De roman Een soort liefde is alweer het 
vierde boek van Paul Dentz bij uitgeverij 
aspekt.   na Wees en Uit naam van Apol-
lonia is Een soort liefde een afronding van 
de trilogie over het leven van een tandarts. 
of het hier om een en dezelfde hoofdper-
soon gaat laat de schrijver in het midden, 
het amalgaam van fictie en werkelijkheid 
is een alchemistisch brouwsel dat niet 
vraagt om een objectieve analyse. 

ISBn-13: 978-94-6153-031-8
nur 300
Formaat 13,5 x 21,5 cm
omslag aspekt Graphics
omvang 240 pagina’s
Paperback € 18,95
Verschijnt mei 2011

Paul Dentz roman

Een soort liefde
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Paul Dentzroman / e.a.

Napoleon Bonaparte in Egypte / Wees
Uit naam van Apollonia / Bizar
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‘Laura Zwaan, studente in de Communicatiewetenschap, 
zoekt en vindt het Europese hert. Een hilarische roman over 
de Europese integratie bestemd voor ambtenaren, studen-
ten, vogelliefhebbers, en al diegenen die wel eens met de 
auto door West-Europa reizen.’

martinus Plevier,

Het Nieuwe Volksblad

ISBn-13: 978-94-6153-016-5
nur 300
Geïllustreerd
Formaat 13,5 x 21,5 cm
omslag aspekt Graphics
omvang 160 pagina’s
Paperback € 20,00
reeds verschenen

Lot van Schaik roman

Het Europese hert
Een leerboek

Dit opmerkelijke debuut van Lot van 
Schaik, voorheen werkzaam in de diplo-
matieke dienst, leest als een Woody allen 
in boekvorm.
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Celeste Lupusroman

Het Smalspoor

met zijn mooie vrouw, in een dure vil-
lawijk, woont een tandarts, genoegzaam 
en tevreden. In dezelfde provinciestad, in 
een eenvoudige nieuwbouwbuurt, leeft 
een oorlogsweduwe met haar zoon. 

De vereniging Het Smalspoor onderhoudt 
als publieksattractie een miniatuurspoor-
lijntje, compleet met locomotieven, rij-
tuigen, stadjes, stations, spoorwegover-
gangen, bruggen, enzovoorts, geheel in 
madurodam stijl. De leden van de ver-
eniging zetten zich met al hun hartstocht 
belangeloos in voor het oude vakman-
schap. De kameraadschap onder elkaar 
voelt als een warme deken. 

Totdat een lid een brief krijgt, waardoor 
alles verandert. Vanaf dan krijgt het 
smalspoor een andere betekenis en la-
ding, een spoor dat terugvoert naar het 
verleden en het bestaan doet wankelen. 

In deze tweede roman van Celeste Lupus speelt opnieuw 
de ongewisheid in ieders bestaan, ook al lijkt het zo-
veel zekerheden te bieden. Het verhult zaken en dingen 
waarvan men geen weet kan hebben, totdat het zich aan-
dient.

Lotgevallen van doorsnee stervelingen, beheerst door 
gebeurtenissen van vroeger, die hun schaduwen vooruit 
blijven werpen. 

ISBn-13: 978-94-6153-022-6
nur 300
Formaat 13,5 x 21,5 cm
omslag aspekt Graphics
omvang 360 pagina’s
Paperback € 24,95
Verschijnt april 2011
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Maison Perdue speelt zich af in een hameau aan de kust 
van Zuid-West Frankrijk, in de Charente-maritime, 
een streek die in dit boek in al haar lieflijkheid op de 
kaart wordt gezet.
Het nederlandse echtpaar marcel en anna bezit daar 
een huis en is in de loop der jaren goed ingeburgerd 
geraakt in de Franse gemeenschap. De roman vertelt 
hun verhaal, maar ook en vooral de lotgevallen van de 
overige bewoners van het gehucht waar ‘maison Per-
due’ deel van uitmaakt.

De geschiedenis schetst o.a. een treffend 
beeld van de gevolgen die ontvolking en 
de onverhoedse toestroom aan buiten-
landers hebben voor het leven van de 
oorspronkelijke bewoners.
Maison Perdue is een boek over vriend-
schap en betrokkenheid, maar ook over 
verlies en het onvermogen dromen in 
stand te houden en te verwezenlijken. 
En over het prachtige, onvergelijkelijke 
Franse land. 

Eerder publiceerde Carlie Stijnen As-
woensdag en Een leven voor de koningin. 
Deze boeken werden lovend ontvangen 
door de pers.

ISBn-13: 978-94-6153-040-0
nur 300
Formaat 13,5 x 21,5 cm
omslag aspekt Graphics
omvang 196 pagina’s
Paperback € 18,95
Verschijnt april 2011

Carlie Stijnen roman

Maison Perdue
een plattelandsportret
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Leo Besouwroman

Noorderdorp

noorderdorp. Een (familie)geschiedenis 
(1940-1956).

In deze historisch semi-biografische roman, 
spelend in de kop van noord-Holland, 
plaatst de auteur zijn hoofdpersoon, Leo, 
terug in de tijd. Het verhaal is de beschrij-
ving van een jong gezin in de oorlogsjaren 
en de tien jaar erna, met de weeën en na-
weeën van de oorlog, armoede en ontbe-
ring, doordrenkt met de spanning tussen 
de getrouwe gelovigheid van de moeder, 
margreet, en de teleurstelling en verbitte-
ring om de godverlatenheid van de vader, 
Jacob. Leo, eerstgeborene in de oorlog, 
maakt deze spanningen en situaties mee 
en groeit op met vele vragen in het bij uit-
stek rooms-katholieke dorp in de kop van 
noord-Holland.

Het is mei 1940. Op de Afsluitdijk klinkt kanongebulder. 
De Tweede Wereldoorlog is begonnen, ook voor Noorder-
dorp, in de kop van Noord-Holland. Karel is een van de 
soldaten in de kazematten van Kornwerderzand, op de Af-
sluitdijk. Jacob hoort in de verte het tegenvuur van de Johan 
Maurits van Nassau. Het worden donkere tijden...

Leo Besouw (pseudoniem) is in de kop van noord-
Holland geboren en studeerde onder meer sociale we-
tenschappen. Het historische kader is bij benadering 
weergegeven, de personen (deels) gefingeerd.

ISBn-13: 978-94-6153-020-2
nur 300
Formaat 13,5 x 21,5 cm
omslag aspekt Graphics
omvang 188 pagina’s
Paperback € 17,95
Verschijnt mei 2011
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na afloop van een oogheelkundig congres over kokerzien in 
Havana ontmoet Jan, een nederlandse oogarts, de Cubaan-
se Luz. Zij is de halfdochter van een held van de revolutie. 
In tegenstelling tot haar moeder, die de verworvenheden 
van de revolutie door een gekleurde bril blijft zien, loopt 
Luz vast in de generatiekloof waarin een leven vol tekorten 
samengaat met gebrek aan vrijheid. In eigen land voelt zij 
zich in vergelijking met de binnenstromende toeristen een 
tweederangsburger.
Zij zet haar zinnen op het buitenland, met alle gevolgen 
van dien. 

Wil Heeffer (1944) studeerde filosofie aan 
de universiteiten van Tilburg, amsterdam 
en rotterdam. Hij volgde daarnaast col-
leges bij Jürgen Habermas en richard 
Bernstein aan het Inter-University Centre 
of postgraduate studies in Dubrovnik. In 
Cuba was hij te gast op conferenties ge-
wijd aan het werk van José martí. Bij het 
schrijven van dit boek werkte hij nauw sa-
men met Heinz Kimmerle. naast filoso-
fie studeerde hij tandheelkunde en naast 
publicaties op het gebied van filosofie en 
tandheelkunde publiceerde hij een aantal 
poëziebundels en de roman Het bitter van 
de rosse maan.

ISBn-13: 978-94-6153-042-4
nur 300
Formaat 13,5 x 21,5 cm
omslag aspekt Graphics
omvang 190 pagina’s
Paperback € 18,95
Verschijnt april 2011

Wil Heeffer roman

Made in Havana
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Wil HeeffermaaTSCHaPPIJ

Tot elkaar veroordeeld
zorgen voor morgen

afhankelijkheid en onafhankelijkheid: deze 
begrippen staan centraal in Tot elkaar ver-
oordeeld. We streven naar onafhankelijk-
heid, maar stuiten daarbij op historische en 
collectieve krachten die ambitie frustreren. 
De dominantie van de markteconomie en 
de fuik van de media zijn hinderlijke obsta-
kels om de politieke wensdroom: het goede 
samenleven, te realiseren.

In een zevental hoofdstukken wordt uitge-
werkt hoe onafhankelijkheid ons lot en ons 
bindmiddel is. We proberen de afhanke-
lijkheid van onze biologische bepaaldheid 
te verkleinen. Het kind vraagt om bege-
leiding in de groei naar een vrije en ver-
antwoordelijke volwassenheid. We zoeken 
naar wegen om arbeid en vrije ontplooiing 
te harmoniëren en trachten invulling te ge-
ven aan de complementaire relatie van man 
en vrouw. En dat alles in een wereld waarin 
het beeld het woord verdringt waardoor 
vrije oordeelsvorming en interculturele 
dialoog gevaar lopen.

Vanuit een verlicht pessimisme verweert de auteur zich te-
gen een lotsbestemming waarin het aan perspectief op zelf-
beschikking en saamhorigheid ontbreekt.

Erratum: Helaas is de naam van antonio Damasio in 
de eerste druk afgedrukt als Demasio.

ISBn-13: 978-90-5911-970-3
nur 730
Formaat 13,5 x 21,5 cm
omslag aspekt Graphics
omvang 246 pagina’s
Paperback € 20,95
reeds verschenen
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adriaan Zegers is een gevierd en gevreesd journalist in 
de Haagse wereld van de politiek. Zijn analyses zijn mes-
scherp, zijn columns zijn meesterwerkjes en collega’s zijn 
jaloers op hem. Sommigen haten hem zelfs. Genadeloos 
stelt hij de besluitvorming in de nederlandse politiek 
aan de kaart. Vooral het gepolder in de Haagse kaasstolp 
is hem een gruwel. Zonder medelijden rijgt hij de ene na 
de andere politicus aan zijn spies, zijn pen is permanent 
gedoopt in gif.
Tijdens een korte vakantie in de Zeeuwse polder samen 
met zijn Thaise vrouw Solance leert hij het echte leven 

kennen. Hoewel hij hier geboren is blijkt 
deze polder geen vriend meer van hem 
te zijn. Een confrontatie blijft niet uit. 
na een geheimzinnige verdwijning van 
een scholiere tijdens een uitstapje op 
naar een zandbank op de Westerschelde 
neemt zijn leven een bizarre wending.

Jan Heijnsdijk is al jaren auteur van stu-
dieboeken op het terrein van manage-
ment en organisatie. In 2010 debuteerde 
hij met zijn roman Torens van Babel, een 
verhaal over twee broers die kopje on-
dergaan in de financiële wereld. Samen 
met zijn vrouw Denice debuteerde hij 
bij uitgeverij aspekt met de biografische 
roman Knielen in de klei.

ISBn-13: 978-94-6153-024-0
nur 300
Formaat 13,5 x 21,5 cm
omslag aspekt Graphics
omvang 196 pagina’s
Paperback € 17,95
Verschijnt april 2011

Jan Heijnsdijk roman

Polderkolder
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Denice Heijnsdijk / Jan Heijnsdijkroman

Knielen in de klei
ambities en angst

als klein jongetje wordt Daan door zijn 
moeder voorbereid op het ontsnappen 
uit het troosteloze en armoedige bestaan. 
Via hem wil zij de dromen waarmaken, 
die haar als jong meisje zijn ontnomen. 
Zij wil Daan behoeden voor de vernede-
ringen van de rijke herenboeren, die de 
arbeiders domineren. Zijn vader bemoeit 
zich nergens mee, want het zwaar Chris-
telijk Gereformeerde geloof verbiedt elke 
vorm van hoogmoed en ambities. als 
Daan twaalf jaar oud is, overlijdt zijn 
moeder aan een slopende ziekte en staat 
hij er alleen voor. Zijn hele leven staat 
in het teken van ontsnapping, zonder dat 

zijn nieuwe bestaan hem echt gelukkig maakt. maar er 
is geen weg meer terug. Doorzettingsvermogen en studie 
brengen uiteindelijk een succesvolle loopbaan, maar het 
verleden blijft knagen. Een confrontatie is uiteindelijk 
onvermijdelijk. Dertig jaar na zijn moeders overlijden, 
bezoekt Daan voor het eerst haar graf.

ISBn-13: 978-90-5911-764-8
nur 300
Formaat 13,5 x 21,5 cm
omslag aspekt Graphics
omvang 288 pagina’s
Paperback € 19,95
reeds verschenen
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op 19 oktober 2004 was er een uitzending van het nPS 
Programma ‘andere Tijden’ over de Spaanse Burger-
oorlog. In de VPro-gids was ter illustratie een mooie 
zwart-wit foto geplaatst van een strandtafereel en de in-
trigerende titel: ’Spaanse edellieden op ameland’. rita 
Knijff-Pot bewaarde het artikel in haar knipselmap met 
stukken, waar ze eens over zou willen schrijven en be-
sloot in 2007 met dit gegeven aan de slag te gaan. Het 
werd het begin van een zoektocht die haar meenam naar 
verschillende plaatsen in nederland, Spanje en Duits-
land. Ze sprak met mensen, deed onderzoek in archieven 

en reconstrueerde een familiegeschiede-
nis. met bijna iedereen die in deze on-
alledaagse geschiedenis een rol speelde 
en nog in leven is, heeft ze gesproken. 
De zwarte gaten werden opgevuld met 
fictie, waarbij de feiten haar in het ga-
reel hielden. Vanaf het eerste gesprek op 
ameland, vond ze dat dit verhaal verteld 
moest worden, met respect voor alle be-
trokkenen.

Het verhaal vindt zijn oorsprong bij het 
uitbreken van de Spaanse Burgeroorlog 
en de Tweede Wereldoorlog. Een jon-
gen uit madrid en een meisje uit nes op 
ameland worden verliefd op elkaar. 
Voor ieder mens geldt dat de tijd waar-
in je leeft, bewust of onbewust invloed 
heeft op de keuzes die je maakt of die 
voor je gemaakt worden. In het leven van 
de hoofdpersonen speelt de geschiedenis 
een zo bepalende rol, dat ze het bewerkte 
tot een roman. 

ISBn-13: 978-94-6153-019-6
nur 300
Formaat 13,5 x 21,5 cm
omslag aspekt Graphics
omvang 196 pagina’s
Paperback € 18,95
Verschijnt mei 2011

rita Knijff-Pot roman

Spaans meisje op Ameland
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ISBn-13: 978-90-5911-986-4
nur 300
Formaat 13,5 x 21,5 cm
omslag aspekt Graphics
omvang 360 pagina’s
Paperback € 19,95
reeds verschenen

Leendert Lodderroman

Als tie maar niet wordt als zijn vader

Het waargebeurde verhaal van een talent-
volle man en vader die grote moeite had om 
zich te binden aan een vrouw. als hij zich 
uiteindelijk toch lijkt te binden, vervalt hij 
al snel weer in zijn oude patroon van liegen 
en bedriegen. Tot hij iemand tegenkomt 
waar hij wel verder mee wil. Zijn nieuwe 
keuze brengt hem voor een moeilijke be-
slissing, waardoor wederom leugens op zijn 
pad komen. Het gevolg is dat families wor-
den ontwricht. Uiteindelijk komt boontje 
om zijn loontje. De vraag naar gerechtig-
heid mengt zich met een leven in weerwil 
van de confessionele tegenstellingen tussen 
het protestantisme en het katholicisme. 

Het gevolg is een aangrijpende geschiedenis, waarin de 
spraakmakende gifmoorden van de beruchte dokter o. het 
verhaal een brisante inhoud geven.
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Verzameld Werk opent de wereld van Jaap Harten (Bla-
ricum 1930), een van ons lands meest veelzijdige schrij-
vers. Het is een Tuin van Eden die zich opent; een klas-
sieke intrigerende wereld, waarop Bertold Brecht, Erwin 
Piscator, Greta Garbo, marlene Dietrich, marsman en 
Lucebert, Klee en Kandinsky als vanzelfsprekend hun 
stempel drukten. maar Harten heeft ook oog voor de 
duistere kant van ons bestaan, het fascisme, en Europa 
in de greep van oorlogsdreiging en intollerantie. ander-
zijds is zijn werk sensueel -Parijs was de stad van de vrou-
wen, ohlala, Berlijn was de stad van de flikkers’- en licht-
voetig. Verzameld Werk bestaat uit poëzie, van Studio in 
daglicht (1953) tot Nadruk verboden (1995), Proza; Ope-
ratie Montycoat (1964), Garbo en de gebroeders Grimm  
(1969), De groeten aan Truman Capote (1977), De geta-
toeëerde Lorelei (1968) Madame Tussaud in Berchtesgaden  
(1972), Else Mauhs, de ontvoering van een legende(1984). 

Jaap Harten LITEraTUUr

Verzameld Werk
Gekozen door Hans Renders

ISBn-13: 978-94-6153-009-7
nur 300
Formaat 13,5 c 21,5 cm
omslag aspekt Graphics
omvang 700 pagina’s
Paperback in box € 39,95
Verschijnt februari 2011

Het werk van Jaap Harten, gebundeld 
in een luxe verzamelbox, mocht rekenen 
op positieve recensies van G.K. van het 
reve, Jan G.Elburg, riekus Waskovsky 
en a.m.Dhondt alsmede C.Buddingh’. 
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Jaap HartenLITEraTUUr

Verzameld Werk
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Harten Serie LITEraTUUr

Grote schrijvers onder redactie van Jaap Harten

Jaap Harten is een van de laatste grote generalisten op het gebied van de nederlandse en Euro-
pese letteren.  In de wereld van Jaap Harten, die met de uitgave van zijn Verzameld Werk weer 
volop in de belangstelling staat, verheugen de klassieke namen een opvallende actualiteit. Ter 
vereeuwiging van de sleutelmomenten van de grote literatuur heeft uitgeverij aspekt Jaap Harten 
verzocht een keuze te maken uit het rijke oeuvre. Deze serie zal ongetwijfeld een prominente 
plaats krijgen bij een ieder die de letteren een warm hart toedraagt. Jaap Harten en uitgeverij 
aspekt introduceren de eerste vier delen, welke naast zijn Verzameld Werk en nieuw proza zullen 
verschijnen: Eduard von Keyserling - Branding, Thomas mann - Baas en hond, Hermann Hesse 
- Boccacio en Theodor Fontane - Dolingen e dwalingen.
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Harten SerieLITEraTUUr
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Welle is de grote oostzee-roman van Eduard von Keyser-
ling die deze naturalistische roman schreef nadat hij zelf 
vrijwel blind geworden was. Dat neemt niet weg dat hij 
de geuren en kleuren van het romantische strand als geen 
ander weet te beschrijven. De roman Welle, hier vertaald 
als Branding, is het verhaal van liefde, hoop en wanhoop. 
Wat een ontspannende tijd had moeten worden aan de 
oostzee verandert voor de hoofdpersonen van dit even 
spannende als literaire boek in een dramatische vertel-
ling waarin alle grote thema’s van de wereldliteratuur 
hun thuis vinden.

Eduard von Keyserling LITEraTUUr

Branding
onder redactie van Jaap Harten

ISBn-13: 978-94-6153-050-9
nur 300
Formaat 13,5 x 21,5 cm
omslag aspekt Graphics
omvang 204 pagina’s
Paperback € 18,95
Verschijnt mei 2011
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Thomas mannLITEraTUUr

Baas en hond
onder redactie van Jaap Harten

Een van de aangrijpendste werken uit het 
rijke oeuvre van Thomas mann vormt 
het boek Baas en hond. Baas en hond is 
een een idylle over de relatie tussen mens 
en hond. De baas is in dit geval Tho-
mas mann, die tot op zijn oude dag met 

honden in de weer is geweest. Thomas mann hield van 
zijn hond. Herr und Hund, zoals de oorspronkelijke titel 
was,  staat geheel in het teken van zijn geliefde viervoeter 
Bauschan, die altijd rustig ligt te wachten tot zijn baasje 
bepaalt wat er gaat gebeuren. De baas bepaalt de koers 
van zijn leven, maar deze predestinatie maakt de hond 
juist ook weer vrij.

ISBn-13: 978-94-6153-048-6
nur 300
Formaat 13,5 x 21,5 cm
omslag aspekt Graphics
omvang 192pagina’s
Paperback € 16,95
Verschijnt juni 2011
Vertaling: Evert van Leerdam
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Hermann Hesse is een van die Duitse schrijvers die voort-
durend hun rentree maakten op het literaire podium. 
Een van de juweeltjes uit het rijke oeuvre van deze nobel-
prijswinnaar voor de literatuur is Boccaccio. Deze kleine 
novelle die zich afspeelt in het schilderachtige Florence 
is een hoeksteen binnen het werk van Hesse. Hesse zelf 
beschouwde de stad niet voor niets als zijn “thuis”. De 
slimme ijverige koopman Boccaccio is de hoofdpersoon 
van deze tijdloze klassieker.

Hermann Hesse LITEraTUUr

Boccaccio. De dichter van Decamerone
onder redactie van Jaap Harten

ISBn-13: 978-94-6153-049-3
nur 300
Formaat 13,5 x 21,5 cm
omslag aspekt Graphics
omvang 192 pagina’s
Paperback € 14,95
Verschijnt maart 2011
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Theodor FontaneLITEraTUUr

Dolingen e dwalingen
onder redactie van Jaap Harten

Theodor Fontane pakte pas op latere 
leeftijd de pen op, maar het resultaat was 
desalniettemin een wereldberoemd oeu-
vre. Dolingen e dwalingen behoort tot 
de absolute topwerken uit zijn nagelaten 
werk. Baron Botho von rienäcker, een 

luitenant van de kurasiers, voelt zich aangetrokken tot 
de strijkster Lene, een eenvoudig, natuurlijk en gevoelig 
meisje. Tijdens hun uitstapjes in de natuur in de omge-
ving van Berlijn en in de tuin van Lene’s huis beleven 
de twee uren van innig en oprecht geluk. Botho’s diep-
ste wens is dan ook te trouwen met Lene. Hij is echter 
door de verarmde toestand van zijn familie gedwongen 
te trouwen met een meisje van gelijke stand. 

ISBn-13: 978-94-6153-047-9
nur 300
Formaat 13,5 x 21,5 cm
omslag aspekt Graphics
omvang 192 pagina’s
Paperback € 18,95
Verschijnt april 2011
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In deze roemruchte bestseller uit 1930 tekent Ina Boudier-
Bakker (1875- 1966) drie generaties welgestelde amster-
dammers. met hen toont ze het hele scala aan gebeurtenis-
sen en emoties die een mens van wieg tot graf begeleiden. 
Boudier-Bakker laat zien dat de mens ook binnen gezins- 
en familiestructuur in wezen eenzaam is.

Ina Boudier-Bakker plaatste haar personages tegen een 
levendige achtergrond van cultureel en maatschappelijk 
leven in de periode van circa 1860 tot 1920. Literatuur, 
toneel, muziek, sociale verhoudingen, vrouwenemanci-

patie, het komt allemaal aan bod, binnen 
en buiten de salon van de familie. Zo 
biedt De klop op de deur een kleurrijk pa-
norama van een verdwenen nederland.

De roman is ook een liefdevolle kroniek 
van amsterdam, waar de familie Craets 
woont. Zij beleeft onder meer de dem-
ping van de grachten, de opening van het 
Concertgebouw en het Palingoproer.

De klop op de deur is een meeslepend 
verteld verhaal over steeds weer verande-
rende tijden, over elkaar opvolgende ge-
neraties met hun hoop, illusies, verwach-
tingen, geluk en teleurstellingen.

“Het hoogtepunt van de Hollandse fa-
milieroman.”
Anthonie Donker
 
“Behalve als psychologische roman en 
familiekroniek is De klop op de deur ook 
boeiend als tijdsbeeld. Een mooi boek 
over vroeger.” 
Rita Kohnstamm

Ina Boudier-Bakker roman

De klop op de deur 

ISBn-13: 978-90-5911-020-5
nur 300
Formaat 13,5 x 21,5 cm
omslag aspekt Graphics
omvang 680 pagina’s
Paperback € 24,95
reeds verschenen
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maarten van Bommelroman

Wlass en het goud van Irina

Een bizar sprookje en een enorme juwe-
lenvondst in het voormalige huis van ene 
Wlass leiden rechtstreeks naar het jaar 
1914. aan de vooravond van de russi-
sche revolutie komt het bleue onderwij-
zertje John Giles aan het hof van tsaar 

nicolaas II terecht. Van daaruit wordt hij meegesleurd 
in een maalstroom van decadentie, oorlog, revolutie 
en liefdesaffaires. met als gevolg dat de afbraak van het 
russische rijk parallel loopt met Johns eigen geestelijke 
inzinking.

ISBn-13: 978-94-6153-033-2
nur 300
Formaat 13,5 x 21,5 cm
omslag aspekt Graphics
omvang 260 pagina’s
Paperback € 19,95
Verschijnt mei 2011
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“Ik heb deze gedichten geschreven in een tijdsbestek van 
twaalf jaar, tussen 1998 en 2010.
Alle thema’s die in mijn twee vorige bundels Koude Kermis 
(1996) en Vurige Tongen (1998) aan bod kwamen, zijn 
ook nu weer vertegenwoordigd: God, de hoeren, de drank, 
mijn vader, de stofwisseling, het naderend einde en natuur-
lijk de poëzie zelf, de zachte worsteling met het woord.
Naar een strenge vorm heb ik niet gestreefd. Als sommige 
gedichten een sonnet zijn geworden, is dat eerder toeval dan 
opzet. Hetzelfde geldt in zekere zin voor het rijm. Als het 
vanzelf ontstaat des te beter, maar het is niet iets om kramp-
achtig je best voor te doen.

Wat de inhoud betreft zijn de gedichten 
nogal verschillend. Dat heeft wellicht met 
hun ontstaansgeschiedenis te maken. Soms 
is het begin een zin die zich hardnekkig in 
je hoofd nestelt, als een deuntje dat je niet 
kwijt raakt. In andere gevallen was er eerst 
een gedachte of gebeurtenis en ging het er 
om die kort en vloeiend onder woorden 
te brengen. Het resultaat is dan vaak een 
soort miniverhaaltje.
In een aantal verzen komen de namen voor 
van Nederlandse en Belgische voetballers 
en televisiepresentatrices, fenomenen van 
snel voorbijgaande aard. Dat daardoor ook  
de houdbaarheidsdatum van die gedichten 
verkort wordt, neem ik graag voor lief. Mijn 
ambitie is beperkt:  ik heb nooit de illusie ge-
had dat mijn pennenvruchten de tijd moes-
ten trotseren. Misschien lijk ik een beetje op 
het jongetje dat bij eb zandkastelen maakt 
en dan zijn ouders roept om zijn werk te ko-
men aanschouwen. Wat de vloed straks zal 
aanrichten, hoef ik niet te weten.”
Jef Rademakers

ISBn-13: 978-94-6153-035-6
nur 306
Formaat 13,5 x 21,5 cm
omslag aspekt Graphics
omvang 100 pagina’s
Paperback € 12,95
Verschijnt maart 2011

Jef rademakers PoËZIE

Voorgoed voorbij
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Jef rademakersPoËZIE

Voorgoed voorbij

Drielandenpunt

Een keer per jaar ging je erheen.
Je vader nam een foto. Jij poseerde
in alle staten. Kijk: je staat er
precies tussen verleden, nu en later.

De oorlog was voorbij, de euro nog niet
uitgebroken. Een been in België, een
voet in Vaals, een duim in Duitsland.

Je wist: er is misschien wel meer in de wereld,
maar niet veel meer.

Jef rademakers(1949) is voormalig 
tv-maker, schrijver en kunstverzamelaar.
momenteel exposeert hij zijn collectie in 
de Hermitage in Sint Petersburg.
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Gerard aalders / Perry Pierik (red.) PoLITIEK / maaTSCHaPPIJ 

WikiLeaks
Tussen cyberoorlog en informatierevolutie?

ISBn-13: 978-94-6153-046-2
nur 500
Geïllustreerd
Formaat 13,5 x 21,5 cm
omslag aspekt Graphics
omvang 210 pagina’s
Paperback € 16,95
Verschijnt januari 2011

De wereld is in de  ban van Wikileaks,  de internet 
‘spreekbuis’ van Julian assange. Voor velen is assange 
een held van het vrije woord, een toonbeeld van de be-
trokken wereldburger die zich met overheidszaken be-
moeid, en misstanden aan het licht brengt. Voor anderen 
is assange een gevaar voor de staatsveiligheid, iemand die 
militaire en politieke geheimen en diplomatieke afspra-
ken op onverantwoordelijke wijze naar buiten brengt en 
in die zin aan cyberterrorisme doet. Een ding staat vast, 
nimmer was de wereld zo transparant als vandaag de dag. 
Een reeks auteurs neemt verschillende facetten van dit 
nieuwe en intrigerende fenomeen onder de loep.
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Gerard aalders / Perry Pierik (red.)PoLITIEK / maaTSCHaPPIJ 

WikiLeaks
Tussen cyberoorlog en informatierevolutie?



44 UITGEVErIJ aSPEKT

In dit boeiende, autobiografische reisverhaal dat zich af-
speelt in het fascinerende nepal en het mystieke Tibet, be-
schrijft de auteur in geuren en kleuren de chaos, die hij van 
dichtbij meemaakte toen de nepalese kroonprins Dipen-
dra op 1 juni 2001 bijna de gehele koninklijke familie uit-
moordde. De adembenemende en levensgevaarlijke vlucht 
uit Kathmandu die de auteur hierop ondernam, voerde 
hem dwars door de Himalaya over het Tibetaans Plateau 
naar het mythische Lhasa. op een vlotte, humorvolle, soms 
ontroerende wijze schrijft hij over zijn talrijke belevenis-
sen en ontmoetingen. Daarnaast wordt dieper ingegaan op 

de intrigerende geschiedenis en de tot de 
verbeelding sprekende cultuur van zowel 
nepal als Tibet, met extra aandacht voor 
het steeds meer in de belangstelling staande 
Tibetaans Boeddhisme. Het boek is daar-
mee niet alleen een historische reisbeschrij-
ving van een wereld die razendsnel aan het 
verdwijnen is, maar ook een verhelderende 
zoektocht naar wijsheid en menselijke 
waarden. 

ISBn-13: 978-94-6153-023-3
nur 500
Geïllustreerd
Formaat 13,5 x 21,5 cm
omslag aspekt Graphics
omvang 320 pagina’s
Paperback € 18,95
Verschijnt mei 2011

Lennaert van Veen rEISBoEK

Koningen van de Himalaya
Fascinerende ervaringen in Nepal en Tibet
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ad van SchaikrEISBoEK

Sri Lanka 
Een dictionnaire amoureux

Hoe komen Delftsblauwe tegels met af-
beeldingen van adam en Eva op de vloer 
van de boeddhistische tempel ridi Vihira 
in het binnenland van Sri Lanka? Waar-
om werd het VoC-fort Katuwane verge-
ten en overwoekerd door tropisch woud? 
Hoe groeide de nederlandse boeddhisti-
sche monnik olande ananda uit tot de 
bekendste meditatieleraar van Sri Lanka? 
En griezel mee als de auteur 1000 meter 
in de diepte kijkt aan het eind van de we-
reld en bezoek met hem in Peradeniya de 
oudste botanische tuin van azië. 

De wereld is vergeten hoe bijzonder Sri Lanka is. al vanaf 
1976 schrijft journalist ad van Schaik over dit bijzondere 
eiland dat hij ontelbare malen bezocht om te berichten 
voor De Telegraaf, Tros Radio en azie-Magazine. Het werd 
tijd voor een dictionnaire amoureux.

ISBn-13: 978-94-6153-011-0
nur 571 / 680
Geïllustreerd
Formaat 13,5 x 21,5 cm
omslag aspekt Graphics
omvang 220 pagina’s
Paperback € 17,95
Verschijnt maart 2011
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Het Islamdebat heeft ook in ons land emotionele reac-
ties opgeroepen. In het boek DE ISLam, Kritische es-
says over een politieke religie onder redactie van Wim 
van rooy en Sam van rooy, komen de kenners aan het 
woord. Los van de politieke waan van de dag schetsten 
zij hun visie op elementen uit de islam. Zij doen dit met 
kritische blik en als uitgangspunt van een breed maat-
schappelijk debat.  Het boek beslaat meer dan 700 pa-
gina’s met het werk van 32 auteurs.

“Elk democratisch debat is gebaat bij een 
zo breed mogelijke basis van ideeën, feiten, 
meningen. Niets wegmoffelen, geen taboes, 
dat is het devies. Niets is verheven boven 
kritiek. Oneens? Des te beter. Waar hebben 
we anders democratische debatten voor? Er 
moet lawaai zijn in huis, zoals mijn groot-
vader zaliger placht te zeggen. Daarom 
alleen al is dit boek belangrijk. Zeg maar 
onmisbaar.”
Geert van Istendael

ISBn-13: 978-90-5487-783-7
nur 730 / 740
Formaat 15,5 x 23,5 cm
omslag aSP
omvang 784 pagina’s
Paperback € 29,95
reeds verschenen

Sam van rooy / Wim van rooy (red.) PoLITIEK / maaTSCHaPPIJ

De Islam
Kritische essays over een politieke religie
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Sam van rooy / Wim van rooy (red.)PoLITIEK / maaTSCHaPPIJ

De Islam
Kritische essays over een politieke religie
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Zijn voortdurende jacht op geld dreef prins Bernhard 
onafwendbaar in de armen van illegale wapenhandelaren, 
obscure zakenlieden en louche bankiers. omstreeks 
1950 rees er serieuze verdenking tegen de prinsgemaal 
vanwege zijn bemoeienissen met wapenhandel in Indo-
nesië en de minister-president zag zich genoodzaakt de 
kwestie te laten onderzoeken door de Koninklijke mare-
chaussee en de rijksrecherche. Hun rapporten – die in 
de doofpot verdwenen – geven een onthutsend beeld van 
Bernhards activiteiten en zakelijk netwerk. Het kabinet 
Drees was bang dat Bernhards onbezonnen gedrag niet 

alleen de naam van het Koninklijk Huis 
zou kunnen bezoedelen, maar bovendien 
de regering in een chanteerbare situatie 
kon manoeuvreren. Dit boek legt het 
web bloot van de man die zichzelf graag 
als ‘zakenprins’ presenteerde, maar die 
door zijn roekeloos gedrag een gevaar 
dreigde te worden voor de nederlandse 
staatsveiligheid. En waar bleven al de 
miljoenen die hij extra bijverdiende? 

De bekende historicus aalders, die tal-
rijke boeken op zijn naam heeft staan, 
schetst een ontnuchterend portret.

ISBn-13: 978-94-6153-015-8
nur 680
Formaat 13,5 x 21,5 cm
omslag aspekt Graphics
omvang 236 pagina’s
Paperback € 18,95
reeds verschenen

Gerard aalders GESCHIEDEnIS

Bernhard Zakenprins
illegale wapenhandel, louche zakenlieden, dubieuze bankiers
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Gerard aaldersGESCHIEDEnIS

Bernhard Zakenprins
illegale wapenhandel, louche zakenlieden, dubieuze bankiers
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Tijdens de bezettingstijd botste nSB-leider anton mussert 
meermalen met de SS en Heinrich Himmler, de hoogste 
baas van de SS. De SS wilde nederland geheel inlijven, 
mussert wilde een soort onderkoning van een min of meer 
autonoom nederland worden. mussert droomde van een 
‘groot-nederland’, een verenigd nederland en Vlaanderen 
onder zijn leiding. maar in Berlijn trof de auteur een nog 
niet gepubliceerd document aan waaruit bleek dat de SS be-
vel gaf om nSB’ers die in Vlaanderen politieke activiteiten  
ontplooiden, terug te sturen naar nederland.

Himmler en de SS waren ook voor een 
harde aanpak van kerken die tegen de 
maatregelen van de bezetter protesteer-
den. mussert daarentegen nam het af en 
toe voor de godsdienstvrijheid op, onder 
meer in een gesprek met Hitler in 1943. 
Himmler en de SS waren hier niet van 
gediend. ook redde mussert een beperkt 
aantal Joden, doorgaans vrienden of oud-
leden van de nSB.
Toch is musserts rol in bezet nederland 
uiterst bedenkelijk geweest. Uiteindelijk 
zwichtte hij meestal voor de wensen van 
de SS. ook stelde hij nSB’ers beschikbaar 
voor het oostfront waar ze in de SS-gelede-
ren vochten.

Emerson Vermaat is auteur van twee be-
langwekkende boeken over de Tweede We-
reldoorlog: Het Ribbentrop-Molotov Pact 
(2009) en Heinrich Himmler en de cultus 
van de dood (2010). Voor dit nieuwe boek 
over mussert stuitte hij op nog niet gepu-
bliceerde documenten.

ISBn-13: 978-94-6153-021-9
nur 680
Geïllustreerd
Formaat 15,5 x 23,5 cm
omslag aspekt Graphics
omvang 160 pagina’s
Paperback € 24,95
Verschijnt april 2011

Emerson Vermaat GESCHIEDEnIS

Anton Mussert en zijn conflict met de SS
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Emerson VermaatGESCHIEDEnIS

Anton Mussert en zijn conflict met de SS
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De eeuw die volgde op de Gouden Eeuw van het ge-
west Holland, stond lang in het verdomhoekje van de 
historieschrijvers. De `Pruikentijd’ werd in hoofdzaak 
misprijzend beschreven. met name in de negentiende 
eeuw was men in ons land laaiend enthousiast over de 
zeventiende - de `Gouden’ - Eeuw en uiterst pessimis-
tisch over de achttiende eeuw. Liever verdiepte men zich 
in de successen van zeehelden, koene kooplieden en ont-
dekkingsreizigers in de bloeiperiode van de republiek. 
Daarmee doet men de geschiedenis ernstig tekort!  De 

bekende historicus J.G. Kikkert heeft deze 
periode opnieuw onder de loep genomen 
en zet  dit ‘vergeten’ maar tevens fascine-
rende tijdperk  overtuigend op de kaart. 

ISBn-13: 978-94-6153-017-2
nur 680
Geïllustreerd
Formaat 13,5 x 21,5 cm
omslag aspekt Graphics
omvang 230 pagina’s
Paperback € 18,95
Verschijnt april 2011

J.G. Kikkert GESCHIEDEnIS

De val van de republiek
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J.G. KikkertGESCHIEDEnIS

De drie Oranje Koningen 
Willem I, Willem II en Willem III

Jan Kikkert is een historicus met een zeer 
groot en goed ontvangen oeuvre en heeft 
een bijzondere belangstelling voor het 
Koningshuis van oranje. Zeer veel titels 
van zijn hand, die veelal ook bij uitgeve-
rij aspekt verschenen, getuigen daarvan. 
nu heeft Jan Kikkert zijn kennis over de 
nederlandse koningen, Willem I, Willem 
II en Willem III in een band gebundeld. 
Hiermee is een naslagwerk ontstaan dat 
alle liefhebbers van onze vaderlandse ge-
schiedenis niet mogen en willen missen. 

Daarbij zijn de levens kleurrijk, en de politieke en diplo-
matieke en privé beslommeringen talrijk en meeslepend. 
Dit jongste boek van een van onze bekendste historici is 
een nieuwe mijlpaal in een ontzagwekkende reeks pu-
blicaties. Het boek verschijnt daarbij op een belangrijk 
moment, nu een troonsopvolging snel naderbij komt.

ISBn-13: 978-90-5911-910-9
nur 680
Formaat 13,5 x 21,5 cm
omslag aspekt Graphics
omvang 187 pagina’s
Paperback € 17,95
reeds verschenen
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Geen onderwerp zo rijk als ons Huis van oranje. De 
bekende historicus J.G.Kikkert verzamelde de geheimen 
van oranje voor een breed publiek. Het gevolg is een 
werkelijk unieke inkijk in het leven van ons vorstenhuis. 
Een kleine greep uit de onderwerpen in deze zesde bun-
del: anna uit Engeland,  makelaar van oranje, oranje 
en de vrijmetselarij, alexander bij de muzelmannen, 
Bernhard’s bliksembezoek aan Frankrijk, Wilhelmina’s 
tiendaagse veldtocht, Het Zwaard van Bernhard en nog 
veel meer avontuurlijke episoden.

ISBn-13: 978-90-5911-212-4
nur 680
Formaat 13,5 x 21,5 cm
omslag aspekt Graphics
omvang 205 pagina’s
Paperback € 16,95
reeds verschenen

J.G. Kikkert GESCHIEDEnIS

Geheimen van de Oranjes, deel 6
Minder bekende episoden uit de geschiedenis van het Huis Oranje-Nassau
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J.G. KikkertGESCHIEDEnIS

Eerder verscheen van de auteur o.a:

Kikkert, J.G. • Geheimen van de
oranjes. Minder bekende episoden
uit de geschiedenis van het Huis van
Oranje-Nassau: Deel 1
ISBN 978-90-5911-233-9 • € 16,95
Kikkert, J.G. • Geheimen van de
oranjes. Minder bekende episoden
uit de geschiedenis van het Huis van
Oranje-Nassau: Deel 2
ISBN 978-90-5911-363-3 • € 16,95

Kikkert, J.G. • Geheimen van de
oranjes. Minder bekende episoden
uit de geschiedenis van het Huis van
Oranje-Nassau: Deel 3
ISBN 978-90-5911-345-9 • € 16,95
Kikkert, J.G. • Geheimen van de
oranjes. Minder bekende episoden
uit de geschiedenis van het Huis van
Oranje-Nassau: Deel 4
ISBN 978-90-5911-639-9 • € 16,95

Kikkert, J.G. • Geheimen van de
oranjes. Minder bekende episoden
uit de geschiedenis van het Huis van
Oranje-Nassau: Deel 5
Kikkert, J.G • De eeuw van Juliana
ISBN 978-90-5911-871-3 • € 16,95
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Zelden of nooit had in het nederlands-Indonesische con-
flict een locaal gevecht zulke gevolgen op centraal militair 
en vooral politiek gebied als bij de guerrilla-aanval op de 
oude sultanstad Solo op midden-Java het geval was. Zelden 
ook komt in de uitgebreide bibliografie betreffende dit poli-
tiek/militaire conflict in de jaren 1945-1949 de mening van 
de Indonesische tegenstanders naar voren. 
In Het laatste gevecht wordt een levendig beeld geschetst van 
wat aan beide zijden voorafging aan de aanval door 2000 
guerrilla’s, de verwarrende strijd zelf, de inmenging van de 
hoogste militaire leiding in dit locale incident en de verras-

sende politieke gevolgen, zowel in Batavia 
als in Den Haag. De wapenstilstand na het 
staakt-het-vuren kwam serieus in gevaar. 
De auteur, die zich direct na de Tweede 
Wereldoorlog als oorlogsvrijwilliger meld-
de, was als luitenant-batterijofficier van een 
batterij artillerie zelf rechtstreeks betrok-
ken bij de vijandelijkheden. als tweede 
luitenant-batterijofficier vertrok hij na zijn 
opleiding in Engeland met zijn batterij 
B-1-12 rVa naar Indië, zwierf daar twee 
en een half jaar rond in oost- en midden-
Java en nam o.a. deel aan beide politionele 
acties. Tijdens de aanval op Solo beschoot 
zijn batterij 25-ponderkanonnen vijande-
lijke doelen en voerde zuiveringen uit. Zijn 
kanonniers bewaakten 2500 gevangenen 
en liepen wacht op de muren van de kraton 
van de Soesoehoenan van Soerakarta.
na terugkeer uit “de oost” zocht hij met 
succes zijn weg in het bedrijfsleven. In 
1973 werd hem in de rang van reserve 
majoor der artillerie eervol ontslag uit de 
militaire dienst verleend. Vragen rond de 
aanval op Solo zetten hem ertoe onderzoek 
te doen naar de achtergronden en impli-
caties daarvan. Dit boek is het verrassende 
resultaat van zijn research. 

ISBn-13: 978-94-6153-026-4
nur 680
Geïllustreerd
Formaat 13,5 x 21,5 cm
omslag aspekt Graphics
omvang 224 pagina’s
Paperback € 18,95
Verschijnt april 2011

Frans C. Hazekamp GESCHIEDEnIS

Het laatste gevecht
De grote guerilla aanval op Solo, 7-10 augustus 1949
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Casper van BruggenGESCHIEDEnIS

’Verget ons niet’
Het Papoea Vrijwilligers Korps (1961-1963)

Een speurtocht naar unieke dia’s uit 1962 
rond de strijd op nieuw-Guinea tegen 
Indonesische infiltranten, bracht de au-
teur in 2004 in aanraking met het Pa-
poea Vrijwilligers Korps (PVK). De dia’s 
vormden, samen met ondermeer per-
soonlijke notitieboekjes, documenten en 
buitgemaakte uitrusting, aanleiding voor 
een artikel aangaande de krijgsverrichtin-
gen van 1e luitenant der Infanterie G.B. 
Hollard, als pelotonscommandant bij het 
Papoea Vrijwilligers Korps.
op zoek naar literatuur over dit intrige-
rende korps bleek dat er slechts marginaal 
over was gepubliceerd. Het idee om aan 
die veronachtzaamde status wat te ver-
anderen, werd op dat moment geboren. 
naast een oprichtingsrapport, patrouil-
leverslagen en aanvullende documenten, 
volgden al snel de eerste contacten met 
diverse oud-kaderleden. Uit de eerste 
hand konden zij over hun ervaringen bij 
het PVK vertellen. 

‘Verget ons niet.’ met deze woorden besloot op 7 februari 
1963 Papoeasoldaat mareret een brief aan zijn voormalig 
pelotonscommandant in nederland. met dit boek hoopt 
de auteur enigszins gehoor te geven aan deze hartenkreet 
en het PVK aan de ‘vergettelheid’ te onttrekken.

Casper van Bruggen (1966) schreef al diverse artikelen 
rond de strijd op nederlands nieuw-Guinea. Sinds 2010 
is hij conservator bij het Legermuseum.

ISBn-13: 978-94-6153-004-2
nur 680
Geïllustreerd
Formaat 13,5 x 21,5 cm
omslag aspekt Graphics
omvang 260 pagina’s
Paperback € 19,95
Verschijnt maart 2011
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na de wildwestjaren van de Jeltsin-periode wilde presi-
dent Poetin vanaf het jaar 2000 weer orde en stabiliteit 
in rusland brengen. Daar was het Westen zeker niet al-
tijd blij mee, terwijl het merendeel van de russen dat 
juist als een verademing zag.

Vanaf het jaar 2008 regeert president medvedev, die rus-
land verdere hervormingen wil brengen, met nadruk op 
modernisering en democratisering. Belangrijke punten 
op zijn agenda hiervoor zijn anticorruptiemaatregelen, 
aanpak van bureaucratie, hervorming van de rechtspraak 
en hervormingen in het leger. 

marie-Thérèse ter Haar is de mening 
toegedaan dat medvedev in het Westen 
niet genoeg erkend wordt en dat er te-
veel over enkel president Poetin wordt 
geschreven. In rusland ligt dit namelijk 
anders. menig ontwikkeld rus prijst de 
huidige president, medevedev, die er ze-
ker niet de marionet is, zoals hij in het 
Westen vaak wordt voorgesteld.

In aansluiting daarop staan in dit nieuwe 
boek korte verhalen over het gewone 
russische leven vanaf het jaar 2000.

ISBn-13: 978-94-6153-029-5
nur 680
Formaat 13,5 x 21,5 cm
omslag aspekt Graphics
omvang 120 pagina’s
Paperback € 12,95
Verschijnt april 2011

marie-Thérèse ter Haar GESCHIEDEnIS / PoLITIEK

Rusland in de 21e eeuw
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maurice BeckerGESCHIEDEnIS

Atatürk en Turkije’s weg naar Europa

nu Turkije zich in het middelpunt van 
het Europese debat bevindt, staat meer 
dan ooit het leven van mustafa Kemal 
atatürk centraal in de contemporaine ge-
schiedenis. meer dan ieder ander was hij 
het die Turkije een plaats in Europa ver-
schafte. na een militaire carrière  raakte 
atatürk betrokken bij een groots politiek 
avontuur van de Jong Turken waarbij hij 
er voor ijverde Turkije om te vormen tot 
een modern land, waarbij de invloed van 
het kalifaat werd teruggedrongen. Toen 

hij in 1938 na een meeslepend leven overleed  was in-
derdaad een belangrijke stap gezet om van Turkije een 
volwaardig Europees land te maken. 

Turkije-kenner en historicus maurice Becker schetst in 
deze tweede herziene druk het portret van een van de 
markantste mannen uit de 20ste eeuw.

ISBn-13: 978-94-6153-034-9
nur 680
Geïllustreerd
Formaat 15,5 x 23,5 cm
omslag aspekt Graphics
omvang 368 pagina’s
Paperback € 24,95
Verschijnt februari 2011
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Prof. George H. Stein is een autoriteit op het gebied van 
de contemporaine geschiedenis. Verbonden aan de univer-
siteit van new York schreef hij dit standaardwerk over de 
geschiedenis van de Waffen-SS. Dit waren Hitlers politieke 
soldaten, die in de loop van de Tweede Wereldoorlog een 
steeds belangrijker rol op het slagveld gingen spelen. Vanaf 
de zomer van 1943, na Stalingrad, was de Waffen-SS bij 
praktisch iedere slag betrokken.

Stein legt uit waar de behoefte aan deze 
‘4de legertak’ vandaan kwam, hoe de orga-
nisatie was opgebouwd, wat de relatie was 
met de Holocaust en hoe de Waffen-SS tot 
bijna een miljoen man kon uitgroeien.
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De Waffen-SS
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Jaap Jan BrouwerGESCHIEDEnIS

Heinz Guderian
opkomst en ondergang van de Duitse Panzerwaffe

Heinz Guderian is een van de grondleg-
gers geweest van de Duitse Panzerwaffe. 
Dit boek gaat in op de rol van Guderian 
bij de ontwikkeling van het denken over 
de toekomstige rol van de tank, een van 
de innovaties uit de Eerste Wereldoorlog. 
Het volgt Guderian in de jaren twintig 
en dertig tijdens het ontwikkelen van 
het concept van de Blitzkrieg en in zijn 
rol als bevelhebber in de Polenveldtocht, 
de meidagen van 1940 en de rusland-
veldtocht in 1941. na zijn gedwongen 
vertrek uit het leger keerde Guderian 
in 1943 verrassenderwijs weer terug in 
de belangrijke positie van Inspecteur-
Generaal van de Panzerwaffe. Samen 
met Speer stond hij aan de basis van de 
wederopstanding van de Panzerwaffe in 
de laatste oorlogsjaren. naast aandacht 
voor de persoon Guderian staat de op-
komst en ondergang van de Panzerwaffe 
centraal. Er wordt ingegaan op de Duitse 
tactische doctrine, de organisatie van de 
Panzerwaffe, de verschillende tanktypes, 
de tanktactieken en de lessen die we daar 
nog steeds uit kunnen leren. 

Jaap-Jan Brouwer (1957) studeerde medicijnen en rech-
ten in Groningen. In het dagelijks leven is hij managing 
partner van CinC management Consultants. Daarnaast 
schrijft hij boeken over militaire historie. Eerder versche-
nen van zijn hand: Schaduwen in de woestijn, een diep-
gravende analyse van de ontwikkeling van de Britse en 
Duitse legers en hun confrontatie in noord-afrika, en 
Het oostfront, een verrassend nieuwe kijk op de strijd tussen 
Duitsland en de Sovjet-Unie.
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nur 680
Geïllustreerd
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In de middag van 12 mei 1940 wordt bij Doorn de eerste 
en enige nederlandse militair wegens desertie veroordeeld 
en gefusilleerd: de 22-jarige sergeant Chris meijer uit Die-
ren. maar was er eigenlijk wel sprake van desertie? En heeft 
meijer een fair proces gehad?

In Stuk terug, De aftocht van sergeant Meijer vervlecht Jan 
van Weeren menselijk drama en historische feiten tot een 
roman over het leven en de dood van een Gelderse jon-

gen die de Grebbelinie moest verdedigen, 
terwijl zijn eigen dorp al door de vijand 
was bezet. Hoe zit het nu precies met deze 
eigenzinnige sergeant, en met die overijve-
rige generaal die zijn manschappen ziet 
weglopen? Gaat het om recht of onrecht, 
om gelijk of ongelijk, of om de tragische 
onontkoombaarheid van het bestaan?

(Dr.) Jan van Weeren was wetenschap-
pelijk medewerker bij de Leidse universi-
teit. Kwam daarna als afdelingshoofd bij 
het toetsinstituut Cito en ging vanaf dat 
moment menselijke mogelijkheden en 
bekwaamheden meten. Zijn bibliografie 
bestaat uit vele boektitels en artikelen op 
diverse gebieden. www.janvanweeren.nl 
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Stuk terug
De aftocht van sergeant Meijer
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Gerard HornemanGESCHIEDEnIS

De Nederlandse onderzeedienst in de Tweede Wereldoorlog
In drie delen (4 banden)

In vier [kloeke] delen wordt de geschiede-
nis van de nederlandse onderzeedienst 
in WoII behandeld. Het is de meest 
complete verhandeling tot nu, met rap-
porten, 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 110), waaron-
der 5 delen over de onderzeedienst. Deze 
delen zijn echter nooit uitgegeven en 
daarom moeilijk te raadplegen (alleen in 
de bibliotheek n.I.m.H. te Den Haag). 
Gerard Horneman heeft de 5 delen on-
derzeedienst bewerkt, aangevuld met de 
laatste [vrijgekomen] nieuwe gegevens en 
voorzien van vele, w.o. nooit eerder gepu-
bliceerde foto’s. Het is daarom een must 
voor elke geïnteresseerde in de marine 
geschiedenis en in de onderzeedienst in 
het bijzonder.

Gerard Horneman (amsterdam, 1946). 
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 collectiebeheerder en 
nu werkzaam als beheerder van het Czaar Peterhuisje te 
Zaandam.

In 1976 bij het I.m.H (nu n.I.m.H.) als externe vrij-
williger meegedaan aan het ‘Schepenproject’ (voor dit 
project heeft hij de schepen van de nederlandse Zee-
macht tussen 1795 en 1815 in kaart gebracht). Hierna 
begonnen met de gegevens over de nederlandse onder-
zeeboten. In 2010 hoopt hij dit af te ronden met een 
uitgave “Encyclopedie van nederlandse onderzeeboten 
1906-2010”. Sinds enige jaren vrijwilliger Traditiekamer 
onderzeedienst te Den Helder.
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Henk Eefting, zoon van een Drentse nSB-boer, plaatst kri-
tische kanttekeningen bij de naoorlogse goed-fout discussie 
over de nSB, SS, de Bijzondere rechtspleging en de mis-
standen in de internerings- en verblijfkampen. In zo´n 80 
korte verhalen, waaronder een scherpe analyse van de rol 
van de communisten, de jodenvervolging en de nederland-
se sympathie voor de DDr, is de auteur er in geslaagd een 
boeiend boek te schrijven over “Collaboratie, landverraad 
en heldendaden”.

In zijn werkzame leven was Henk Eefting 
commando-officier, luitenant-kolonel der 
infanterie en directeur van de militaire 
strafgevangenis “nieuwersluis”. Hij schreef 
eerder “De achterkant van de bevrijding” 
en “De Bijzondere rechtspleging 1944-
1952”, 2e druk.
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Henk Eefting GESCHIEDEnIS

Collaboratie, landverraad en heldendaden 
Kanttekeningen bij ‘goed’ en ‘fout’ in de Tweede Wereldoorlog
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Perry PierikGESCHIEDEnIS

Friedrich Knolle
bekentenissen van een SD-officier

Friedrich Knolle was een van de meest 
geheimzinnige figuren uit de top van de 
Duitse administratie in bezet nederland 
1940-1945. als topman bij de Sicher-
heitsdienst waren er maar weinig zaken 
waar hij niets vanaf wist. na 1945 slaag-
de hij er vakkundig in zijn sporen uit te 
wissen. midden jaren zeventig heeft hij 
echter alsnog een tip van de sluier op-
gelicht. De bandopnamen die toen ge-
maakt werden zijn nu weer opgedoken 

en worden met annotaties nu aan het publiek geïntro-
duceerd. Knolle komt met opmerkelijke bekentenissen. 
Sommige van zijn uitspraken klonken in de jaren zeven-
tig grotesk, maar zijn inmiddels door vrijgekomen feiten 
onderbouwd. Dit geeft ook zijn andere bekentenissen 
meer gewicht, zoals in de zaak de rond de vlucht van 
rudolf Hess en de politicus Colijn. De historicus/uitge-
ver Perry Pierik annoteerde de tekst, Evert van Leerdam 
zorgde voor de vertaling.
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aartsbisschop van Utrecht en opvolger van de legendari-
sche Willibrord: hoe wordt een mens dat en vooral waarom 
wordt een mens dat? Wilhelmus Jacobus Eijk, in 1953 in 
Duivendrecht geboren in een gemengd protestants/katho-
liek gezin kreeg in 2007 tot veler verrassing de bisschops-
zetel in Utrecht en werd daarmee de herder van de ca. 5 
miljoen nederlandse katholieken.
Wat bewoog en wat beweegt Wim Eijk? In dit boek spreekt 
hij daar zelf over met Bert van nieuwenhuizen, oud-redac-
teur opinie van het Utrechts nieuwsblad. Van nieuwen-
huizen, die eerder de levens van de koninginnen Wilhel-

mina en Juliana en van oud minister-presi-
dent Drees in aandacht trekkende boeken 
beschreef, werd meerdere malen door Eijk 
in het aartsbisschoppelijk Paleis aan de 
Utrechtse maliebaan ontvangen. Daarbij 
werd ook gesproken over de achtergrond 
van de afgestudeerde medicus Eijk en de 
invloed van zijn studie op zijn kijk op ethi-
sche kwesties.
Daarnaast sprak de auteur met veel  men-
sen die Eijk vanaf zijn jonge jaren gekend 
en gevolgd hebben.
Het levert een even boeiend als verrassend 
boek op over de mens, medicus en zielen-
herder Wim Eijk zoals de meeste neder-
landers hem nog niet kennen. 
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Bert van nieuwenhuizen BIoGraFIE

Wim Eijk
 Aartsbisschop en opvolger van Willibrord
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Bert van nieuwenhuizenBIoGraFIE

Wim Eijk 
Aartsbisschop en opvolger van Willibrord
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Bert van nieuwenhuizen

overige titels

Journalist Bert van nieuwenhuizen, oud-hoofdredacteur 
van de nieuwe Zeister Courant  en oud-redacteur opinie 
van het Utrechts nieuwsblad, pakte in 2004 de schrijvers-
pen op voor uitgeverij aspekt. Dat leverde in de afgelopen 
7 jaar een tiental spraakmakende boeken op, waarbij vooral 
zijn levensbeschrijvingen van de vorstinnen Wilhelmina en 
Juliana in de media veel aandacht kregen.  maar ook de 
visie van Bert van nieuwenhuizen, die zelf dit voorjaar 65 
jaar hoopt te worden en ‘van Drees gaat trekken’, op oud 
minister-president Willem Drees oogstte veel waardering. 

‘Bert van Nieuwenhuizen schildert aan 
de hand van ontmoetingen met drie gene-
raties Drees in zijn boek een mooi portret 
van een van de meest tot de verbeelding 
sprekende politici van Nederland.’
De Telegraaf



69VoorJaar 2011 www.facebook.com/uitgeverijaspekt

Bert van nieuwenhuizen

overige titels

‘Een consistent betoog over het functioneren van 
Juliana als koningin en als kroonprinses.’
NRC-Handelsblad

‘Het boek verdient een plaats 
naast Fasseurs biografie, als 
welkom tegenwicht.’
Vorsten
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De moord op aartshertog Franz Ferdinand en zijn vrouw 
hertogin Sophie, 28 juni 1914 in Serajewo, leidde tot het 
uitbreken van de Eerste wereldoorlog, waarin uiteindelijk 
58 landen elkaar de oorlog verklaarden, bijna 10 miljoen 
mensen om het leven kwamen, drie Europese keizerrijken 
– rusland, Duitsland en oostenrijk-Hongarije – alsmede 
een aantal Duitse koninkrijken te gronde gingen, terwijl in 
midden-Europa ook een reeks nieuwe soevereine staten ont-
stond. Wie was deze aartshertog Franz Ferdinand, die voor-
bestemd was om de oostenrijkse keizer Franz-Joseph op 
te volgen? Heeft aartshertog Franz Ferdinand, de troonop-

volger die, evenals zijn Tsjechische vrouw, 
aan het hof in Wenen stelselmatig letterlijk 
tot op het bot werden beledigd omdat hun 
huwelijk in de ogen van de keizer morga-
natisch was, voor Europa meer betekenis 
gehad dan de moord op hemzelf?
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Franz Ferdinand
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Pieter Jan VerstraeteBIoGraFIErEEKS

Le Beau Léon / Léon Degrelle

Léon Degrelle (1906-1994) was en is 
zonder twijfel de meest bekende Belgi-
sche collaborateur tijdens de Tweede We-
reldoorlog. ook op Europees vlak geniet 
deze roemruchte oorlogsveteraan enige 
vermaardheid. In maart 1944 kreeg hij uit 
handen van Führer Hitler het ridderkruis 
overhandigd. al voor de oorlog deed De-
grelle op politiek vlak van zich spreken. 
met zijn rex-partij, een afscheuring van 
de Belgische katholieke partij, wist hij bij 

de parlementsverkiezingen van mei 1936 uit het niets in 
eenmaal 21 kamerzetels te behalen. na de oorlog slaagde 
hij erin om uit handen van justitie te blijven.
In zijn nieuw te verschijnen boek schetst Pieter Jan Ver-
straete een indringend portret van het avontuurlijke leven 
van le chef.
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BIoGraFIErEEKS

onder redactie van Dr. Perry Pierik
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BIoGraFIErEEKS

onder redactie van Dr. Perry Pierik
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BIoGraFIErEEKS

onder redactie van Dr. Perry Pierik
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BIoGraFIErEEKS

onder redactie van Dr. Perry Pierik



76 UITGEVErIJ aSPEKT

monoGraFIErEEKS

onder redactie van Dr. Perry Pierik
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monoGraFIErEEKS

onder redactie van Dr. Perry Pierik
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In dit belangrijkste boek van de befaamde historicus mid-
dlebrook wordt stilgestaan bij een van de bloedigste slagen 
uit de militaire geschiedenis. In juni 1916 opende het Britse 
leger in de omgeving van Bapaume en Peronne de aanval op 
de Duitse stellingen. maandenlang sleepte een niets ont-
ziende strijd zich voort. Toen in november 1916 de kanon-
nen zwegen waren ruim 420.000 Britse soldaten gevallen 
of gewond geraakt, en even zoveel Duitse militairen. mid-
dlebrook beschrijft deze gebeurtenissen op zijn bekende 
meeslepende wijze.
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De eerste dag aan de Somme
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martin middlebrookGESCHIEDEnIS

De Keizerslag

op 21 maart 1918 startte het Duitse le-
ger de laatste wanhoopsoffensieven van 
de Eerste Wereldoorlog. na een lange 
periode van voorbereiding en een mis-
lukte U-boot oorlog tegen de Entente 
probeerde het Duitse keizerrijk middels 
een enorm landoffensief de beslissende 
overwinning in het veld af te dwingen. 
onder de naam de Kaiserschlacht ging 
het inferno de geschiedenis in. Hoewel 
het Duitse leidersduo Ludendorff en 
Hindenburg de operatie tot in de puntjes 
hadden voorbereid, bleef een beslissing 
uit. Wel scheurde het front, en waren er 
pijnlijke en chaotische momenten. Even 
leek het erop alsof de Duitsers alsnog 

naar Parijs zouden oprukken. Zodra de aanval doodliep, 
lieten de Duitsers echter elders aan het front de kanon-
nen opnieuw bulderen, in een poging daar de beslissing 
te forceren. maar de definitieve doorbraak bleef uit. In 
het Duitse achterland begon het onrustig te worden, de 
mythe van de dolkstootlegende stond op het punt gebo-
ren te worden en het Duitse keizerrijk maakte zich op 
voor haar laatste dagen. De beroemde Britse historicus 
middlebrook schetst deze geschiedenis vol overtuiging 
en vakkennis. 
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GESCHIEDEnIS

De Grote Oorlog Kroniek 1914-1918
deel 22

niet zonder trots presenteert de Stichting Studie Cen-
trum Eerste Wereldoorlog in samenwerking met uitgeve-
rij aspekt alweer het 21ste 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.
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De Grote oorlog Deel 1 ISBn 978-90-5911-026-7

De Grote oorlog Deel 2 ISBn 978-90-5911-187-5

De Grote oorlog Deel 3 ISBn 978-90-5911-217-9

De Grote oorlog Deel 4 ISBn 978-90-5911-189-9

De Grote oorlog Deel 5 ISBn 978-90-5911-199-8

De Grote oorlog Deel 6 ISBn 978-90-5911-220-9

De Grote oorlog Deel 7 ISBn 978-90-5911-230-8

De Grote oorlog Deel 8 ISBn 978-90-5911-152-3

De Grote oorlog Deel 9 ISBn 978-90-5911-232-2

De Grote oorlog Deel 10 ISBn 978-90-5911-242-1

De Grote oorlog Deel 11 ISBn 978-90-5911-293-3

De Grote oorlog Deel 12 ISBn 978-90-5911-264-3

De Grote oorlog Deel 13 ISBn 978-90-5911-185-1

De Grote oorlog Deel 14 ISBn 978-90-5911-534-7

De Grote oorlog Deel 15 ISBn 978-90-5911-630-6

De Grote oorlog Deel 16 ISBn 978-90-5911-649-8

De Grote oorlog Deel 17 ISBn 978-90-5911-650-4

De Grote oorlog Deel 18 ISBn 978-90-5911-651-1

De Grote oorlog Deel 19 ISBn 978-90-5911-723-5

De Grote oorlog Deel 20 ISBn 978-90-5911-724-2

De Grote oorlog Deel 21 ISBn 978-90-5911-965-9

De Grote oorlog Deel 22 ISBn 978-90-5911-397-8

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

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

GESCHIEDEnIS
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Er zijn veel mensen die over het liberalisme schrijven of pra-
ten, maar weinigen doen dat met verstand van zaken. Jour-
nalisten, de experts die zij opvoeren, politicologen, politici, 
liberalen zelf: veel verder dan ‘iets’ met ‘markt’, ‘vrijheid’ of 
‘individu’ komen zij in de regel niet. onderlinge liberale 
verschillen blijven onderbelicht, het bestaan van een groot 
aantal pseudo-liberalismen  wordt kritiekloos  geaccepteerd, 
mede bij gebrek aan een zinvolle liberale maatstaf. Geen 
wonder dat studenten en politiek geïnteresseerden geen 
goed overzicht hebben van het liberalisme. Tegelijkertijd 
wordt de enorme betekenis van het liberalisme voor ne-

derland en de wereldgeschiedenis alom er-
kend. Kortom, het liberalisme is bemind, 
maar onbekend. 

Dit boek biedt een uitweg uit de liberale 
spraakverwarring. Het schetst de belang-
rijkste liberale overeenkomsten en verschil-
len aan de hand van drie liberale hoofd-
stromingen en geeft alle belangrijke libe-
rale denkers daarin hun eigen plek. Uniek 
is dat zowel het liberale denken over de 
binnenlandse politiek als over de interna-
tionale betrekkingen uit de doeken wordt 
gedaan. Tevens wordt het verschil  tussen 
liberalisme en conservatisme uitgelegd. Be-
mind, maar onbekend geeft in kort bestek 
een heldere introductie van de politieke fi-
losofie. Een onmisbare gids voor iedereen 
met interesse in het liberale gedachtegoed. 
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Edwin van de Haar PoLITIEK / FILoSoFIE

Bemind maar Onbekend
De politieke filosofie van het liberalisme
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Karel Beckman / Frank KarstenPoLITIEK / FILoSoFIE

De democratie voorbij

Democratie wordt algemeen beschouwd 
als het beste politiek systeem. Het wordt 
gezien als het toppunt van beschaving, 
de oplossing voor al onze maatschappe-
lijke problemen, een idee dat in de hele 
wereld ingang moet vinden. 
Ten onrechte.
anders dan iedereen denkt, leidt demo-
cratie helemaal niet tot vrijheid, bescha-
ving, welvaart en vrede maar juist tot 
onvrijheid, maatschappelijke spannin-
gen, uit de hand lopende overheidsbeste-
dingen, ondermijning van de welvaart, 
agressie en verloedering. 
In dit toegankelijke boek beslechten Ka-
rel Beckman en Frank Karsten het laatste 
politieke taboe: het idee dat democra-
tie onze redding is. Zij ontkrachten 12 
mythen en leugens waarmee democratie 
steevast wordt verdedigd. Zij beschrijven 
bovendien een aansprekend alternatief: 
een samenleving gestoeld op individuele 
vrijheid en vrijwillige sociale relaties. 
Dit is een baanbrekend boek dat stof tot 
nadenken biedt voor iedereen die de hui-
dige maatschappelijke problemen en de 
economische crisis beter wil begrijpen. 

Over de auteurs:
Frank Karsten (1964) is voorzitter van de stichting Meer-
Vrijheid. Deze Libertarische organisatie zet zich in voor 
lagere belastingen en minder overheidsbemoeienis in ne-
derland. Vanuit die functie geeft hij lezingen in het land 
waarin hij zich uitspreekt tegen de groeiende overheids-
invloed in het leven van burgers. www.meervrijheid.nl

Karel Beckman (1958) is journalist. Hij is hoofdredac-
teur van het online medium European Energy Review en 
werkte daarvoor onder meer als redacteur bij het Finan-
cieele Dagblad. Eerder publiceerde hij het boek Het broei-
kaseffect bestaat niet: de mythe van de ondergang van het 
milieu. Zijn website is www.charlieville.nl.

ISBn-13: 978-90-5911-452-4
nur 730
Formaat 13,5 x 21,5 cm
omslag aspekt Graphics
omvang 180 pagina’s
Paperback € 10,95
Verschijnt maart 2011
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Prof. Hoksbergen schetst in dit boek de geschiedenis van 
zestig jaar adoptie in nederland.  adoptie was immer een 
maatschappelijk kwestie waarover de visies in de loop der 
tijd veranderden. Zo laat het boek zien dat de adoptie bin-
nen nederland in de loop der tijd praktisch verdween en 
dat inter-landelijke adoptie vanaf de jaren zeventig sterk in 
opkomst kwam. Daarnaast staat het boek ook stil bij andere 
facetten, zoals het wel en wee van de adoptiegezinnen en 
de kinderen en komen de procedures, wetgeving en orga-
nisaties aan bod die een rol speelden bij het adoptieproces 
in ons land. Dit alles werd door prof. Hoksbergen geïllu-
streerd met toepasselijke persoonlijke verhalen.

ISBn-13: 978-94-6153-025-7
nur 770
Geïllustreerd
Formaat 13,5 x 21,5 cm
omslag aspekt Graphics
omvang 320 pagina’s
Paperback € 19,95
Verschijnt april 2011

rené Hoksbergen aDoPTIE

Kinderen die niet mochten blijven 
een historische blik op zestig jaar adoptie in Nederland.
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aDoPTIE

reeds verschenen
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In Op weg naar Weight Watchers, beschrijft Helga Evers haar 
persoonlijke gevecht tegen de kilo’s. Door de vele beproe-
vingen in haar leven raakte zij het spoor bijster, waardoor zij 
door de jaren heen steeds meer in gewicht aankwam. Emo-
ties uiten zich nu eenmaal té vaak in het onbewust aanleren 
van de verkeerde eetgewoontes. 
In het eerste deel van deze reeks, herpakt zij zichzelf en 
vindt haar weg naar Weight Watchers. Het onder ogen zien 
en verwoorden van haar persoonlijke relaas, leidde ertoe dat 
er een unieke en succesvolle samenwerking ontstond tussen 
de auteur en Weight Watchers.

ISBn-13: 978-94-6153-038-7
nur 443
Formaat 13,5 x 21,5 cm
omslag aspekt Graphics
omvang 210 pagina’s
Paperback € 17,95
Verschijnt maart 2011

Helga Evers HUman InTErEST

Op weg naar Weight Watchers
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Helga EversHUman InTErEST

Op weg naar Weight Watchers
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Het boek Overleven op reis is een praktisch handboek 
voor de tienduizenden hulpverleners, journalisten, di-
plomaten, ondernemers, vrijwilligers en toeristen die 
regelmatig naar ontwikkelingslanden reizen en daar voor 
lange periodes werken en wonen. 

De laatste jaren zien we een sterke toename van veiligheids-
incidenten en doden onder buitenlanders op reis, in gebie-
den die voorheen misschien niet eens als ‘onveilig’  golden. 

Dit boek geeft een goed overzicht waar je allemaal aan 
moet denken om veilig te blijven. met eenvoudige regels 

en tips kunnen de veiligheidsrisico’s aan-
zienlijk verkleind worden. Het boek legt 
ook uit hoe je in tien a-4-tjes een goed 
veiligheidsplan kunt opstellen voor jezelf 
en je medewerkers. Het boek is rijkelijk 
geïllustreerd met praktijkvoorbeelden.

Over de auteur:
Ton Koene werkte zestien jaar lang als 
veiligheidscoördinator voor artsen zon-
der Grenzen in ruim twintig landen, 
waaronder afghanistan, Pakistan, So-
malië, Kenia, angola, Kosovo, Tsjetsje-
nië, rusland, Tadzjikistan, oeganda, 
rusland, El Salvador, de Filippijnen en 
Liberia. Hij was in deze conflictlanden 
verantwoordelijk voor de veiligheid van 
honderden buitenlandse collega’s. Koene 
was ook betrokken bij het vrij krijgen 
van twee ontvoerde collega’s. Hij deed 
dit werk tot 2006.

Tegenwoordig werkt Koene als freelance 
fotograaf voor de Volkskrant in afgha-
nistan en Pakistan. Daarnaast geeft hij 
veiligheidstrainingen aan hulpverleners 
en adviseert hij organisaties over hun 
veiligheidsbeleid. 

ISBn-13: 978-94-6153-032-5
nur 500
Formaat 13,5 x 21,5 cm
omslag aspekt Graphics
omvang 210 pagina’s
Paperback € 18,95
Verschijnt april 2011

Ton Koene HUman InTErEST

Overleven op reis
veiligheidshandboek voor hulpverleners, journalisten en andere reizigers in conflictlanden
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Branimir TudjanHUman InTErEST

Krav Maga for life
Een geheim recept van een vechtsportspecialist voor een gelukkig en succesvol leven

Krav maga (Hebreeuws voor ‘contactge-
vecht’) is het befaamde Israëlische zelfver-
dedigings- en gevechtssysteem, ontwik-
keld door grootmeester Imi Lichtenfeld. 
Dit tot nog relatief kort geleden geheime 
zelfverdedigingsysteem, was exclusief 
voorbehouden aan het operationele per-
soneel van de mossad (Israëlische inlich-
tingen dienst), Shabak (Israëlische bin-
nenlandse veiligheidsdienst), aman (Is-
raëlische militaire inlichtingen dienst) en 
leden van de elite commando eenheden 
binnen het Israëlische leger. op dit mo-
ment is Krav maga, mede door de een-
voud en effectiviteit, een waar fenomeen 
binnen de vechtsportwereld geworden.
KRAV MAGA for LIFE is het eerste boek 
over Krav maga dat zich niet bezig houdt 
met de fysieke technieken van het sy-
steem, 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 complexe levensmo-
menten en levenssituaties en biedt hier-
voor de mogelijke positieve oplossingen 
en constructieve omgangsstrategieën.
KraV maGa for LIFE is het verhaal 
van Branimir Tudjan’s boeiende en fasci-

nerende Krav maga (levens)zoektocht. Geschreven uit het 
hart en met een gezonde dosis humor, relativeringsvermo-
gen en persoonlijke anekdoten. Confronterend en direct. 
Dit boek biedt zo iedere lezer de mogelijkheid om zijn 
leven te verrijken met de KRAV MAGA for LIFE strate-
gieën toolbox. Leer jezelf te ‘bewapenen’ met beproefde, 
praktische en effectieve levensstrategieën en word compe-
tenter in al je levensrollen en op alle levensgebieden! Haal 
meer uit jezelf en het leven. Leef als een ware KraVIST 
(benaming voor een Krav maga beoefenaar).

ISBn-13: 978-90-5911-928-4
nur 808
Geïllustreerd
Formaat 15,5 x 23,5 cm
omslag aspekt Graphics
omvang 232 pagina’s
Paperback € 17,95
reeds verschenen
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Dit boek werpt nieuw licht op de beginfase van de ont-
wikkeling van de Cobraschilder Eugène Brands (1913 
– 2002). niet alleen als schilder maar ook als schrijver 
stortte hij zich in die periode op het experiment. Tot nu 
toe verborgen gebleven bronnen en grotendeels onbekend 
werk vormen het uitgangspunt van dit boek, geschreven 
door Willemijn Stokvis.

In het isolement van de jaren van crisis en bezetting kwam 
Brands tot abstracte en surrealistische experimenten. Zijn 
toekomstige Cobramakkers appel en Corneille raakten 
daar zeer van onder de indruk. Brands’ succes direct na de 
oorlog droeg er ongetwijfeld toe bij dat hij vanaf 1947 de 
somberheid van de bezettingsjaren achter zich kon laten, en 

nadien losbarstte in een vitale expressionis-
tische uitdrukkingswijze in warme kleuren. 
Een reeks assemblages, de zogenaamde re-
liëfs, die hij in die periode maakte vormt 
daarin een uitzonderlijk hoogtepunt. 

ISBn-13: 978-90-7896-467-4
nur 640
Geïllustreerd
Formaat 17 x 24 cm
omslag aspekt Graphics
omvang 240 pagina’s
Paperback € 32,50
reeds verschenen

Willemijn Stokvis KUnST

De verborgen wereld van Eugène Brands
de periode van crisis, bezetting en naoorlogse jaren
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Jelle BreukerTUIn / arCHITECTUUr

Middeleeuwse Franse tuinen
hun geschiedenis, hun hedendaagse staat

al in de vroege middeleeuwen werden 
de eerste kloostertuinen aangelegd. De 
tuinen, de inrichting en veel planten 
hadden een grote religieuze of symboli-
sche betekenis. Voortdurend zochten de 
monniken naar nieuwe geneeskrachtige 
kruiden en groentesoorten. De kasteel-
tuinen waren in aanleg en inrichting 
bezield door de Franse hoofse en ridder-
literatuur. ook stonden andere tuinen 
model. Kasteeltuinen symboliseerden 
status en macht.

Bijna alle oorspronkelijke middeleeuwse 
tuinen zijn verdwenen. na 1970 hebben 
bevlogen particulieren en overheden op 
historische locaties tientallen nieuwe, op 
de middeleeuwen geïnspireerde tuinen 
aangelegd. Ze zijn voor het publiek toe-
gankelijk.
negenentwintig ervan worden in dit 
boek beschreven. aan de orde komen 
geschiedenis, ligging, architectuur en 
plantencollecties. Per tuin worden ge-
neeskrachtige, symbolische of rituele 
planten beschreven. De ruim tweehon-
derd foto’s, ook van middeleeuwse mi-
niaturen, zijn een onmisbare aanvulling 
op de tekst. Het boek begint met een 

uitvoerige inleiding en besluit met plantenregisters in 
het nederlands, Frans en Latijn. Deze uitgave is een na-
slagwerk en reisgids en is in het nederlandse taalgebied 
onvergelijkbaar.

Jelle Breuker (1942) is boerenzoon, werd beleidsmede-
werker en raakte verknocht aan Frankrijk en de Fransen. 
Veel van zijn vrije tijd besteedde hij aan allerlei aspecten 
van agrarisch, cultureel en middeleeuws Frankrijk. Hij 
heeft er de afgelopen decennia honderden tuinen bezocht. 
Hij deed veel onderzoek naar middeleeuwse tuinen.

ISBn-13: 978-90-5911-240-7
nur 648 / 680
Formaat 15,5 x 23,5 cm
omslag aspekt Graphics
omvang 348 pagina’s
Hardcover € 24,95
Verschijnt januari2011



92 UITGEVErIJ aSPEKT

Tussen de rinkelende telefoons en de hectiek in uitgevers-
land door sturen twee bevlogen boekenliefhebbers elkaar 
brieven: Perry Pierik, zelfstandig uitgever en Wim Huijser, 
creative director binnen een groot uitgeefconcern. De een 
is historicus, met als bijzonder aandachtspunt de turbulente 
twintigste eeuw, de ander literatuurliefhebber, auteur en bi-
ograaf van C. Buddingh’. Hun correspondentie levert een 
opmerkelijke caleidoscoop op aan ervaringen en inzichten 
in het land der gedrukte letteren. Zware en luchtige thema’s 
wisselen elkaar af - 2007 werd een bijzonder jaar - alsmede 
het reilen en zeilen van alledag op de met manuscripten en 

concepten overladen bureaus. Biografieën, 
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 hemel-
ruiters, de beminnelijken, de diva’s, de 
onuitstaanbaren, de oprechten en de recht-
vaardigen. achter dit gilde gaan de verta-
lers schuil. Zwijgend, minzaam en vooral 
dienstbaar ploeteren zij voort.

De brieven brengen de lezer op avontuur-
lijke en vreemde plaatsen, zoals de geheim-
zinnige wasserettes van Heere Heeresma in 
Parijs, het spijkerschrift van martin ros, 
de assepoesters van oeganda, de russische 
oorsprong van de Protocollen van Sion, 
het boekkasteel 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 lig-
gen, en de brieven zijn geschreven, nemen 
de auteurs in de avondlijke uren hun litera-
tuur weer ter hand om zich te laven aan de 
inkt van arcadia.

ISBn-13: 978-90-5911-672-6
nur 300
Geïllustreerd
Formaat 15,5 x 23,5 cm
omslag aspekt Graphics
omvang 528 pagina’s
Paperback € 24,95
reeds verschenen

Perry Pierik / Wim Huijser

De inkt van Arcadia
Brieven 2007
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Perry Pierik / Wim Huijser

Het geheime leven
Brieven 2008

onder de titel De inkt van Arcadia werd 
eerder al de correspondentie uit 2007 
tussen Perry Pierik, uitgever van boeken, 
en Wim Huijser, creative director, uitge-
geven. 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 geschrif-
ten: ‘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 onttrokken had moeten blijven, maar toevallig toch 
te boek is gesteld?’

ISBn-13: 978-90-5911-831-7
nur 300
Geïllustreerd
Formaat 15,5 x 23,5 cm
omslag aspekt Graphics
omvang 540 pagina’s
Paperback € 29,95
reeds verschenen
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Dit boek gaat over een stoeltje dat kan lopen. Iedereen 
vindt dat erg raar. Het stoeltje wordt al snel Gekkie ge-
noemd, totdat … Gekkie is een prenten- en voorleesboek 
voor kinderen van 4 tot 104. De bedoeling is om ook eens 
anders te kijken naar afwijkingen van de heersende norm. 
Cor den Dulk is werkzaam als orthopedagoog en schreef 
verschillende boeken op dat gebied. Daarnaast tekent hij 
cartoons, ontwerpt hij spelen en educatieve materialen. 
Zijn cartoons zijn gebundeld in acht boeken waarvan twee 
speciaal voor kinderen. Bij Uitgeverij aspekt verscheen in 
2008 zijn spannende debuutroman De duw.

ISBn-13: 978-90-5911-809-6
nur 200
Geïllustreerd
Formaat 15 x 19 cm
omslag aspekt Graphics
omvang 20 pagina’s
Gekartoneerd € 11,95
reeds verschenen

Cor den Dulk KInDErBoEK

Gekkie 
het lopende stoeltje
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KInDErBoEK

reeds verschenen
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LITEraTUUr/FICTIE
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LITEraTUUr/FICTIE
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LITEraTUUr/FICTIE/non-FICTIE
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non-FICTIE
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non-FICTIE
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non-FICTIE
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non-FICTIE
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FILoSoFIE/rELIGIE
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> zie ook: English editions

Aalders, Gerard • Bernhard Zakenprins. 
Illegale wapenhandel, louche 
zakenlieden, dubieuze bankiers
ISBN 978-94-6153-015-8 • € 18,95
Aalders, Gerard / Pierik Perry •
WikiLeaks. Tussen cyberoorlog en 
informatierevolutie?
ISBN 978-94-6153-046-2 • € 16,95
Aalten, Wim • Motorrijden zonder God
ISBN 978-90-5911-733-4 • € 19,95
Admirant, Maarten den • Hofpredikers 
van Oranje
ISBN 978-90-5911-333-6 • € 17,95
Allan, Lennaart / Meijer, Willem, L. / 
Kraaijpoel, Diedrik • Niet alles is kunst
ISBN 978-90-5911-866-9 • € 19,95
Alofs, Gerard • Jean Eyckeleren de 
Heilig-Land-Stichting
ISBN 90-75323-80-8 • € 16,95
Altena, Marion / Sébastien van 
Haasteren • Zielstocht-Soul Survey
ISBN 978-90-5911-638-2 • € 24,95
Amerongen, Martin van • Het 
matrassengraf. Heine’s sterfbed
ISBN 978-90-5911-049-6 • € 16,95
Andriessen, J.H.J / Kip, Gerbrand / 
Pierik, Perry / Stam, Arthur •
IJzeren doodskisten. Het onderzeeboot 
wapen in de Eerste Wereldoorlog
ISBN 978-90-5911-377-0 • € 18,95
Andriessen, J.H.J. • Carl Heller. De 
oorlogsbrieven van een Unteroffizier
ISBN 978-90-5911-197-4 • € 25,-
Andriessen, J.H.J. / Ros, M. / Pierik, P. 
• De grote oorlog. Kroniek 1914-1918 
• Deel 1
ISBN 978-90-5911-026-7 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Ros, M. / Pierik, P. 
• De grote oorlog. Kroniek 1914-1918 
• Deel 2
ISBN 978-90-5911-187-5 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Ros, M. / Pierik, P. 
• De grote oorlog. Kroniek 1914-1918 
• Deel 3
ISBN 978-90-5911-217-9 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Ros, M. / Pierik, P. 
• De grote oorlog. Kroniek 1914-1918 
• Deel 4
ISBN 978-90-5911-189-9 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Ros, M. / Pierik, P. 
• De grote oorlog. Kroniek 1914-1918 
• Deel 5
ISBN 978-90-5911-199-8 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Ros, M. / Pierik, P. 
• De grote oorlog. Kroniek 1914-1918 
• Deel 6
ISBN 978-90-5911-220-9 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Ros, M. / Pierik, P. 
• De grote oorlog. Kroniek 1914-1918 
• Deel 7
ISBN 978-90-5911-230-8 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Ros, M. / Pierik, P. 
• De grote oorlog. Kroniek 1914-1918 
• Deel 8
ISBN 978-90-5911-152-3 • € 24,95

Andriessen, J.H.J. / Ros, M. / Pierik, P. 
• De grote oorlog. Kroniek 1914-1918 
• Deel 9
ISBN 978-90-5911-232-2 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Ros, M. / Pierik, P. 
• De grote oorlog. Kroniek 1914-1918 
• Deel 10
ISBN 978-90-5911-242-1 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Ros, M. / Pierik, P. 
• De grote oorlog. Kroniek 1914-1918 
• Deel 11
ISBN 978-90-5911-293-3 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Ros, M. / Pierik, P. 
• De grote oorlog. Kroniek 1914-1918 
• Deel 12
ISBN 978-90-5911-264-3 • € 19,95
Andriessen, J.H.J. / Ros, M. / Pierik, P. 
• De grote oorlog. Kroniek 1914-1918 
• Deel 13
ISBN 978-90-5911-185-1 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Ros, M. / Pierik, P. 
• De grote oorlog. Kroniek 1914-1918 
• Deel 14
ISBN 978-90-5911-534-7 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Pierik, P. De grote 
oorlog. Kroniek 1914-1918 • Deel 15 
ISBN 978-90-5911-630-6 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Dorrestijn, Leo / 
Pierik, P. • De grote oorlog. 
Kroniek 1914-1918 • Deel 16
ISBN 978-90-5911-649-8 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Dorrestijn, Leo / 
Pierik, P. • De grote oorlog. 
Kroniek 1914-1918 • Deel 17
ISBN 978-90-5911-650-4 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Dorrestijn, Leo / 
Pierik, P. • De grote oorlog.
Kroniek 1914-1918 • Deel 18
ISBN 978-90-5911-651-1 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Dorrestijn, Leo / 
Pierik, P. • De grote oorlog.
Kroniek 1914-1918 • Deel 19
ISBN 978-90-5911-723-5 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Dorrestijn, Leo / 
Pierik, P. • De grote oorlog.
Kroniek 1914-1918 • Deel 20
ISBN 978-90-5911-724-2 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Dorrestijn, Leo / 
Pierik, P. • De grote oorlog. 
Kroniek 1914-1918 • Deel 21
ISBN 978-90-5911-965-9 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Dorrestijn, Leo / 
Pierik, P. • De grote oorlog. 
Kroniek 1914-1918 • Deel 22
ISBN 978-90-5911-397-8 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. • De mythe van 
1918
ISBN 978-90-5911-118-9 • € 22,95 
Andriessen, J.H.J. • Keizer Wilhelm II. 
Mythe en werkelijkheid.
ISBN 978-90-5911-498-2 • € 21,95
Andriessen, J.H.J. • De andere 
waarheid. Een andere visie op het 
ontstaan van de Eerste Wereldoorlog.
ISBN 978-90-5911-499-9 • € 24,95

Andriessen, J.H.J. / Dorrestijn, Leo / 
Pierik, Perry • De Eerste Wereldoorlog. 
Deel 1.
ISBN 978-90-5911-767-9 • € 19,95
Andriessen, J.H.J. / Dorrestijn, Leo / 
Pierik, Perry • De Eerste Wereldoorlog. 
Deel 2.
ISBN 978-90-5911-768-6 • € 19,95
Andriessen, J.H.J. / Dorrestijn, Leo / 
Pierik, Perry • De Eerste Wereldoorlog. 
Deel 3.
ISBN 978-90-5911-769-3 • € 19,95
Andriessen, J.H.J. / Dorrestijn, Leo / 
Pierik, Perry • De Eerste Wereldoorlog.. 
Deel 4.
ISBN 978-90-5911-770-9 • € 19,95
Andriessen, J.H.J. / Dorrestijn, Leo / 
Pierik, Perry • De Eerste Wereldoorlog. 
Deel 5.
ISBN 978-90-5911-771-6 • € 19,95
Andriessen, J.H.J. / Dorrestijn, Leo / 
Pierik, Perry • De Eerste Wereldoorlog. 
Deel 6.
ISBN 978-90-5911-772-3 • € 19,95
Aris, Bernard J. • Aad Nuis. Literator, 
beschouwer en cultuurpoliticus
ISBN 978-90-5911-688-7 • € 14,95
Aris, Bernard J. • Afghanistan: it’s a 
wild, wild world. Deel 1 (tot 1989)
ISBN 978-90-5911-686-3 • € 24,95
Aris, Bernard J. • Afghanistan: it’s a 
wild, wild world. Deel 2 (v.a. 1989)
ISBN 978-90-5911-687-0 • € 24,95
Aris, Bernard J. • Interview 
Afghanistan •
ISBN 978-90-5911-766-2 • € 24,95
Aristoteles • Ethica Nicomachea
ISBN 978-90-5911-218-6 • € 16,95
Arosius, Theo • De geheimen van 
Gizeh. De mysterieuze betekenis van 
getallen
ISBN 978-90-5911-973-4 • € 18,9
Arosius, Theo • Nostradamus
ISBN 978-90-5911-743-3 • € 18,95 
Asperen-de Boer, F.R.S. van • De Frans-
Duitse oorlogen. Een tragedie in drie 
bedrijven
ISBN 978-90-5911-567-5 • € 24,95
Baat, Saskia van • Zomerzoet
ISBN 978-90-5911-010-6 • € 16,95
Bagchus, Niels• De koning van de 
kwetsbare kracht
ISBN 978-90-5911-135-6 • € 19,95
Bakkenes, Bert • Morgen kan het te 
laat zijn
ISBN 978-90-5911-847-8 • € 19,95
Bakker, Geeri • Het Adoptieboek. Stap 
voor stap
ISBN 978-90-5911-460-9 • € 19,95
Bakker, Geeri • Opvoeden zonder angst
ISBN 978-90-5911-423-4 • € 17,95
Balen, Johan H.J. van • Break-Even. 
Deel 1: De Europese Unie in de wereld
ISBN 978-90-5911-474-6 • € 19,95
Balen, Johan H.J. van • Break-Even. 
Deel 2: De Nieuwe Wereldorde
ISBN 978-90-5911-484-5 • € 19,95
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Balkenende, Jan Peter • Anders en beter 
ISBN 978-90-5911-072-4 • € 14,95
Barbusse, H. • De hel
ISBN 978-90-75323-269 • € 14,95
Bas, Jan de • Hervormd op wielen
ISBN 978-90-5911-132-5 • € 22,95
Bas, Jan de • Wereldberoemd in 
Nederland. Wie is wie in de 20e eeuw
ISBN 978-90-5911-557-6 • € 19,95
Barenbrug, Jos• Ik hield van jou
ISBN 978-94-6153-028-8 • € 18,95
Batenburg, Willem van • De condoom 
vertellingen
ISBN 978-94-6153-012-7 • € 14,95
Batenburg, Willem van • Het komt 
allemaal weer omhoog
ISBN 978-90-5911-324-4 • € 17,95
Bauer, Guus • De lokkende diepte
ISBN 978-90-5911-174-5 • € 16,95
Bauer, Guus • Met stille trom 
vertrokken
ISBN 978-90-5911-434-0 • € 12,95
Bauer, Guus • Met hangen en wurgen
ISBN 978-90-5911-546-0 • € 12,95
Bauer, Guus / De Poel, David • Kleine 
jongens in het groot
ISBN 978-90-5911-626-9 • € 9,95
Bauer, Guus • De letterdief
ISBN 978-90-5911-527-9 • € 14,95
Bauer, Guus • The Ska Is The Limit
ISBN 978-90-5911-566-8 • € 9,95
Beckman, Karel, Karsten Frank • De 
democratie voorbij
ISBN 978-90-5911-452-4 • €10,95
Becker, Maurice • Atatürk en Turkije’s 
weg naar Europa
ISBN 978-90-5911-440-1 • € 24,95
Becker, Maurice • Atatürk en Turkije’s 
weg naar Europa. Herziene druk
ISBN 978-94-6153-034-9 • € 24,95
Becker, Maurice • Recep Tayyip 
Erdogan. Moslimdemocraat of Islamist
ISBN 978-90-5911-668-9 • € 16,95
Becker, Maurice • De laatste 
stuiptrekking van Europa’s zieke man. 
Het Osmaanse rijk tijdens de Eerste 
Wereldoorlog
ISBN 978-90-5911-647-4 • € 14,95
Becker, Maurice • De Gouden Eeuw 
ISBN 978-90-5911-746-4 • € 19,95
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 978-90-5911-922-2 • € 22,95
Berends, Peter • Een andere kijk op de 
slag om Arnhem
ISBN 978-90-5911-008-3 • € 26,95
Berends, Peter • De Eerste Slag om 
Arnhem. De verdrijving van Napoleon’s 
troepen door het Pruisische leger
ISBN 978-90-5911-850-8 • € 22,95
Berg, Jaap van den • La vita Italiana
ISBN 978-90-5911-694-8 • € 14,95

Berg, Jaap van den • De laatste bel
ISBN 978-90-5911-863-8 • €19,95
Berg, Jaap van den Berg • Dronken 
depressies
ISBN 978-90-5911-471-5 • € 19,95
Bergen, Leo van • Een menslievende 
en nationale taak. Kolonialisme en 
het Rode Kruis in Nederlands-Indië 
1870-1950
ISBN 978-90-5911-487-6 • € 26,95
Berkel, van Mw. M.A. van Schaik • 
Brieven uit Canada 
ISBN 978-90-5911-890-4 • € 19,95
Berkéwicz, Ulla • Zijn we gék 
geworden? Een vergelijkend onderzoek 
naar fanatisme
ISBN 978-90-5911-120-2 • € 18,50
Berveling, Jaco • Hebben is 
houden. Wat iedere verzamelaar en 
boekenliefhebber over zichzelf moet 
weten 
ISBN 978-90-5911-869-0 • € 21,95
Besouw, Leo • Noorderdorp
ISBN 978-94-6153-020-2 • € 17,95
Bijlhout, Philomena • Meer dan een 
dag
ISBN 978-90-5911-701-3 • € 18,95
Bijlsma, Frans • Raoul Wallenberg
ISBN 978-90-5911-342-8 • € 17,95
Blajan, Daniël • American Football 
Touchdown
ISBN 978-90-5911-031-5 • € 16,95
Blanken-Spoor, Marianne • 
Fluitenkruid
ISBN 978-90-5911-896-6 • € 15,95
Blitz, Eveline • Ondergronds. Politieke 
roman
ISBN 978-90-5911-296-4 • € 14,95
Blitz, Eveline • Uit alle macht. Politieke 
roman
ISBN 978-90-5911-391-6 • € 12,95
Blok, Arthur • Mijn zoektocht in 
Libanon
ISBN 978-90-5911-375-6 • € 17,95
Blok, Vincent • Rondom de vloedlijn
ISBN 978-90-5911-102-8 • € 22,95
Blom, Robert J. • Het land van stille 
vogels
ISBN 978-90-5911-623-8 • € 14,95
Bloy, Léon • De ziel van Napoleon
ISBN 978-90-5911-238-4 • € 14,95
Bode, Sarah • De modder van 
Haspengouw
ISBN 978-90-5911-148-6 • € 15,-
Bode, Renée de • Een gemiste kans. 
Het verhaal van een afstandsmoeder
ISBN 978-90-5911-578-1 • € 17,95
Boef, Johan • Sharon
ISBN 978-90-5911-470-8 • € 16,95
Boekestijn, Arend Jan • De prijs van 
een slecht geweten. Waarom hulp in 
haar huidige vorm niet werkt
ISBN 978-90-5911-950-5 • € 17,95
Boer, Frits de • Een na-oorlogse moord 
in mei 1945
ISBN 978-90-5911-343-5 • € 22,95

Boer, Bert den / Wim Huijser • Leef je 
verlangen
ISBN 978-90-5911-532-3 • € 12,95
Boer-Walhout, Marian den • De maan 
gaat met je mee
ISBN 978-90-5911-593-4 • € 16,95
Boersma, Frits • Caspar, de stenen man
ISBN 978-90-5911-265-0 • € 19,95
Boetzelaer, Prof. Dr. Olaf van • Crises. 
Een christen-democratische analyse en 
remedie
ISBN 978-90-5911-877-5 • € 10,95
Bolwerk, Robert A. • Gevangen in 
jezelf 
ISBN 978-90-5911-962-8 • € 12,95
Bommel, Maarten van • Verborgen 
schaduw. De tabakshandelaar van 
Nikolajew
ISBN 978-90-5911-124-0 • € 19,95
Bommel, Maarten van • Wlass en het 
goud van Irina
ISBN 978-94-6153-033-2 • € 19,95
Booister, Jan • De clash aan de 
Coolsingel. De wegbereiders van Pim 
Fortuyn 
ISBN 978-90-5911-832-4 • € 17,95
Boon, Rudolf • Een progressieve 
conservatief. Edmund Burke als 
tijdgenoot
ISBN 978-90-5911-147-9 • € 14,95
Boon, Rudolf • Wat is er gebeurd met 
ons culturele draagvlak?
ISBN 978-90-5911-727-3 • € 19,95
Boorman, Ge • Het bloed der aarde; 
een olie- en gasbonanza in Marokko?
Dollars,macht en terreur
ISBN 978-90-5911-898-0 • € 18.95
Boorn , Tom van den • 
Bevrijdingskind. Zoektocht naar mijn 
echte ouders 
ISBN 978-90-5911-816-4 • € 18.95
Borgart, Ben • Iguana 
ISBN 978-90-5911845-4 • € 16,95
Bos, Dennis • Willem III, koning 
gorilla
ISBN 978-90-5911-115-8 • € 14,95
Bos, Elisabeth • Dancrune van Witte 
Paarden
ISBN 978-90-5911-938-3 • € 19,95
Boudier-Bakker, I. • De straat
ISBN 978-90-75323-856 • € 9,95
Boudier-Bakker, I • Een dorre plant
ISBN 978-90-5911-065-6 • € 9,95
Boudier-Bakker, I. • Finale
ISBN 978-90-5911-001-4 • € 9,95
Boudier-Bakker, I. • De klop op de 
deur
ISBN 978-90-5911-020-5 • € 24,95
Bouwman, Willem • Bekeerd! 
Omwentelingen in vijfentwintig levens
ISBN 978-90-5911-037-3 • € 14,95
Boven, Graddy • Keizer Wilhelm II. 
Admiraal van de Atlantische Oceaan
ISBN 978-90-5911-652-8• € 18,95
Boven, Graddy • Piet Hein 
ISBN 978-90-5911-834-8 • € 17,95
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Boven, Graddy • Diep onder zee. De 
geschiedenis van de onderzeeboot 
ISBN 978-90-5911-887-4 • € 18,95
Boven, Graddy • Maarten Tromp 
Bestevaer !
ISBN 978-90-5911-698-6 • €17,95
Boven, Rob van • De pijnparadox
ISBN 978-90-5911-495-1 • € 17,95
Bozzolini-Jäger, Elsa • Het portret van 
Marchesana
ISBN 978-90-5911-551-4 • € 22,95
Brabers, Jules / Rob Lemmens • Luik, 
augustus 1914 Zoektocht naar een 
vergeten slag
ISBN 978-90-5911-873-7 • € 22,95
Brand, Arthur • Het verboden Judas-
evangelie en de schat van Carchemish
ISBN 978-90-5911-244-5 • € 22,95
Brandenburg, Marjan • I am your man
ISBN 978-90-5911-921-5 • € 18,95
Brader, Toof, Oostveen, Ine • Haagse 
portretten
ISBN 978-90-5911-736-5 • € 17,95
Bregstein, Philo • Het Sabbatjaar (4e 
druk) • 
ISBN 978-90-5911-437-1 • € 18,95
Bregstein, Philo • Gesprekken met 
Jacques Presser
ISBN 978-90-5911-421-0 • € 14,95
Bregstein, Philo • Jacques Presser
ISBN 978-90-5911-422-7 • € 16,95
Brekelmans, Alexander• Hiërarchie
ISBN 978-90-5911-935-2 • € 16,95
Brendel, Carel • Het verraad van Links 
(2e druk)
ISBN 978-90-5911-754-9 • € 19,95
Bretonne, Restif de la • Anti-Justine of 
de wellust der liefde
ISBN 978-90-5911-277-3 • € 16,95
Breuker, Jelle • Middeleeuwse Franse 
tuinen
ISBN 978-90-5911-240-7 • € 24,95
Brink, J.H. van den • Rondom de dood 
en bijna dood ervaringen
ISBN 978-90-5911-594-1 • € 12,95
Broekman, Freek • Alle waar is naar 
zijn tijd
ISBN 978-90-5911-271-1 • € 24,95
Broere, Ad • De menselijke economie 
ISBN 978-90-5911-878-2 • € 17,95
Brongers, E.H. • Grebbelinie 1940
ISBN 978-90-5911-083-0 • € 26,-
Brongers, E.H. • De slag om de 
residentie
ISBN 978-90-5911-138-7 • € 24,95 
Brongers, E.H. • De gebroken vleugel 
van de Duitse adelaar
ISBN 978-90-5911-162-2 • € 18,95 
Brongers, E.H. • De opmars naar 
Rotterdam. deel 1
ISBN 978-90-5911-249-0 • € 19,95
Brongers, E.H. • De opmars naar 
Rotterdam. deel 2
ISBN 978-90-5911-259-9 • € 19,95
Brongers, E.H. • De opmars naar 
Rotterdam. deel 3
ISBN 978-90-5911-269-8 • € 19,95

Brongers, E.H. • De opmars naar 
Rotterdam • Cassette Deel 1, 2 en 3
ISBN 978-90-5911-369-5 • € 49,50
Brongers, E.H. • De oorlog in Zuid-
Limburg 10 mei 1940
ISBN 978-90-5911-290-2 • € 22,95
Brongers, E.H. • Afsluitdijk 1940
ISBN 978-90-5911-121-9 • € 24,95
Brongers, E.H. • Generaal Reynders. 
Een miskend bevelhebber
ISBN 978-90-5911-603-0 • € 19,95
Brongers, R. • Naar Artis 
ISBN 978-90-5911-793-8 • € 16,95
Brouwer, Jaap Jan • Heinz Guderian 
Opkomst en ondergang van de Duitse 
Panzerwaffe
ISBN 978-90-5911-615-3 • € 20,95
Brouwer, Jaap Jan • Met Rommel in 
Noord-Afrika. Fotodagboeken van 
Siegfried Klein
ISBN 978-90-5911-614-6 • € 39,95 
vanaf 1 oktober 2010 • € 19,95
Brouwer, Jaap Jan • Het grote graaien
ISBN 978-90-5911-631-3 • € 16,95
Bruggen, Casper van • ‘ Verget ons 
niet’ Het Papoea Vrijwilligers Korps ( 
1961 – 1963)
ISBN 978-94-6153-004-2 • € 19,95
Bruggencate, Ellen ten • Weg van mijn 
moeder
ISBN 978-90-5911-848-5 • € 18,95
Bruin, Bert de • Israel en ik
ISBN 978-90-5911-728-0 • € 17,95
Bruin, Bert de • Een veilig Israël in 
een vrdig Midden-Oosten z.o. CIDI 
informatiereeks
Buddingh’, C. • Mijn katten en ik
ISBN 978-90-5911-653-5 • € 14,95
Buurman, Margreet den • In de greep 
van Houdini
ISBN 978-90-5911-722-8 • € 17,95
Buurman, Margreet den • Duitse herfst
ISBN 978-90-5911-813-3 • € 18.95
Buurman, Margreet den • Thomas 
Mann Schrijverschap tegen de 
vergankelijkheid 
ISBN 978-90-5911-876-8 • € 19,95
Buurman, Margreet den • Wolfskers. 
Verhalenbundel
ISBN 978-90-5911-911-6 • € 17,95
Buurman, Margreet den • Het goede in 
de mens Heinrich Mann een biografie 
ISBN 978-90-5911- 717 -4 • € 22,95
Buurman, Margreet • Het Lübeck van 
de Buddenbrooks Thomas Mann in 
Lübeck
ISBN 978-94-6153-006-6 • € 18,95
Buwalda, Piet • Refuseniks
ISBN 978-90-5911-411-1 • € 22,95
Cameron, Rudsel • Het vergeten 
vak Waarom sociaal-emotionele 
vaardigheidstraining een vaste plek 
verdient in het onderwijs
ISBN 978-90-5911-969-7 • € 18,95
Carotta, Francesco • Jezus was Caesar. 
Over de Romeinse oorsprong
van het Christendom. Een onderzoek
ISBN 978-90-5911-645-0 • € 32,-

Chateaubriand • De melancholie van 
het graf.
ISBN 90-5911-029-3 • € 14,-

CIDI-Informatiereeks:

CIDI • Drie decennia CIDI. Een 
joodse stem die gehoord wordt.
CIDI-Informatiereeks
ISBN 978-90-5911-463-0 • € 12,95
CIDI• Bruin, Bert de• 
Een veilig Israël in een vredig Midden-
Oosten Een internationaal symposium 
in het Vredespaleis 
ISBN 978-94-6153-002-8 • € 19,95
CIDI-Informatiereeks
CIDI • Horst, Pieter van der • De 
mythe van het joodse kannibalisme.
Ongecensureerde versie.
CIDI-Informatiereeks
ISBN 978-90-5911-145-5 • € 9,95
CIDI • Ruben, Barry / Küntzel, 
Matthias e.a. • 
Iran. Opkomst van een islamitische 
grootmacht.
CIDI-Informatiereeks
ISBN 978-90-5911-385-5 • € 12,95
CIDI • Kortenoeven, Wim • Hamas. 
Portret en achtergronden.
CIDI-Informatiereeks
ISBN 978-90-5911-294-0 • € 17,95
CIDI • Praag, Prof.H.M. van • Joden-
haat en zions-haat. Een drama in vijf 
bedrijven 
CIDI-Informatiereeks
ISBN 978-90-5911-795-2 • € 18.95
CIDI • Smelik, Karel A.D. • De 
Protocollen van de Wijzen van Zion
ISBN 978-90-5911-403-6 • € 17,95
CIDI • Soest, Aaldert van • Oorlog op 
afstand? De betrokkenheid van Iran 
bij de terreurbewegingen Hezbollah, 
Hamas en Palestijnse Islamitische Jihad
ISBN 978-90-5911-583-5 • € 12,95
CIDI • Vergelijken met de Holocaust •
ISBN 978-90-5911-787-7 • € 9,95
Claerbergen, Willemke van • 
Natuurlijk zingen
ISBN 978-90-5911-311-4 • € 18,95
Cleland, John • Fanny Hill
ISBN 978-90-75323-191 • € 14,95
Clemen, Sam van • Konrad Adenauer. 
Een biografie
ISBN 978-90-5911-818-8 • € 22,95
Coppes, Bob • Bijna Dood Ervaringen 
en wereldreligies
ISBN 978-90-5911-680-1 • € 17,95
Cortés, Juan Donoso • Katholicisme, 
Liberalisme, Socialisme
ISBN 978-90-5911-050-2 • € 22,95
Courage, Pierre • De pornografische 
verleiding. Verslag van een leeservaring
ISBN 978-90-5911-704-4 • € 11,95
Cremer, C.C. • Bomberjack
ISBN 978-90-75323-771 • € 19,95
Cremer, C.C. / Cremer, C. • Zwart 
Ivoor 
ISBN 978-90-75323-924 • € 12,45
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Crijnen, Ton / Herbers Ina •
Een eigenzinnige NSB’er • Het 
bewogen leven van P.C. Callenfels, 
burgemeester van Vlissingen en 
Woerden
ISBN 978-90-5911-966-6 • € 19,95
Crum, Jan G. • Wat bewoog u? 
Gesprekken met mannen en vrouwen
uit het verzet.
ISBN 978-90-5911-504-0 • € 22,95
Dejager, Jenny •Een pauze voor passie 
ISBN 978-90-5911-985-7 • € 17,95
Dentz, Paul • Wees
ISBN 978-90-5911-580-4 • € 16,95
Dentz, Paul • Uit naam van Apollonia
ISBN 978-90-5911-710-5 • € 18,95
Dentz, Paul • Bizar
ISBN 978-90-5911-765-5 • € 19,95
Dentz, Paul • Napoleon Bonaparte in 
Egypte
ISBN 978-90-5911-943-7 • € 19,95
Dentz, Paul • Een soort liefde
ISBN 978-94-6153-031-8 • € 18,95
Derix, Govert • De wereldomwandelaar
ISBN 978-90-5911-759-4 • € 19,95
Derks, Hans • Vieze oude mannen
ISBN 90-5911-064-1 • € 32,95
Dessing, Martin • De euro-ramp treft 
ons allemaal
ISBN 978-90-5911-170-7 • € 14,95
Devereaux, C. • Venus in India
ISBN 978-90-75323-566 • € 16,95
Dice, Raven • Het genot van een prooi
ISBN 978-90-5911-164-6 • € 16,95
Diepenbroek, André • Klem in 
Tweestromenland. Christenen in Irak
ISBN 978-90-5911-659-7 • € 18,95
Dijk, Anneke van • Double-Trouble
ISBN 978-90-5911-815-7 • €17.95
Dijkhuizen, Guus • Dag van zure 
appels
ISBN 978-90-5911-852-2 • € 16,95
Dijn, Herman de • Erkenning, 
gelijkheid en verschil. Burkelezing II
ISBN 978-90-5911-336-7 • € 12,95
Divani, Rico • Verbeter de wereld. 
Ontdek je Zelf
ISBN 978-90-5911-195-0 • € 17,95
Doel, Theo van den • Binnenhof 1a
ISBN 90-5911-401-9 • € 21,95
Dokkum, Itskje • Geschiedenis met 
paarden
ISBN 978-90-5911-572-9 • € 17,95
Doorn, P.A. van • Hoe we de aarde 
kunnen redden
978-90-5911-800-3 • € 18.95
Dostojevski, F.M. • De grootinquisiteur
ISBN 978-90-5911-089-2 • € 14,95
Doubek, Katja • Lexicon van de 
belangrijkste aanslagen
ISBN 978-90-5911-136-3 • € 26,95
Droste, Flip G. • Het verhaal van de 
kinderkruistocht
ISBN 978-90-5911-365-7 • € 14,95
Droste, Flip G. • Simon Stevin
ISBN 978-90-5911-524-8 • € 19,95

Dukker, Fred • Scheefgegroeid
ISBN 978-90-5911-821-8 • € 17.95
Dulk, Cor den • De duw
ISBN 978-90-5911-762-4 • € 19,95
Dulk, Cor den • Gekkie. Het lopende 
stoeltje
ISBN 978-90-5911-809-6 • € 9.95
Dulk, Cor den • 404 cartoons. Met 
een inleiding over het bedenken van 
cartoons 
ISBN 978-90-5911-856-0 • € 19,95
Dumas fils, Alexandre • De dame met 
de camelia’s
ISBN 978-90-5911-137-0 • € 15,-
Dumas, Vincent • De kannibaal van 
Rotenburg
ISBN 978-90-5911-209-4 • € 12,50
Dumas, Vincent (red) • Falanx 
Oorlogvoering in de klassieke oudheid
ISBN 978-90-5911-635-1 • € 12,95
Dumas, Vincent • Panther. De 
ondergang v/h Duitse tankwapen
ISBN 978-90-5911-678-8 • € 12,95
Dumas, Vincent • Menseneters 
Kannibalisme
ISBN 978-90-5911-684-9 • € 12,95
Dütting, Hans: zie ook London, Jack
Dütting, Hans • Hugo Claus De Reus 
van Vlaanderen
ISBN 978-90-5911-748-8 • € 24,95
Dütting, Hans • Harry Mulisch 1927-
2010. Documentaire
ISBN 978-94-6153-027-1 • € 19,95
Dütting, Hans • Wijn, vrouwen en 
plezier
ISBN 978-90-5911-612-2 • € 17,95
Dütting, Hans • Droog nu je tranen, 
niets is verloren
ISBN 978-90-5911-955-0 • € 16,95
Dütting, Hans • Jan Wolkers. De 
Rubens van de literatuur
ISBN 978-90-5911-643-6 • € 22,95
Dütting, Hans • Jan Cremer 
ISBN 978-90-5911-886-7 • € 29.95
Dütting, Hans • Het rijk der dromen 
ISBN 978-90-5911-889-8 • € 19,95
Dütting, Hans • Het leven is te kort 
voor alles
ISBN 978-94-6153-041-7 • € 19,95
Dütting, Hans • Louter genot 
ISBN 978-90-5911-994-9 • € 19,95
Dütting, Hans • Cees Noteboom
ISBN 978-94-5911-732-7 • € 24,95
Dütting, Hans • Droom van een 
vlinder
ISBN 978 94-6153-005-9 • €12,95
E., Anna • Van Kanker naar Kanjer
ISBN 978-90-5911-604-7 • € 17,95
Eefting, Henk • Collaboratie, 
landverraad en heldendaden. 
Kanttekeningen bij ‘goed’ en ‘fout’ in 
de Tweede Wereldoorlog
ISBN 978-94-6153-045-5 • € 18,95
Eefting, Henk • De Bijzondere 
Rechtspleging 1944-1952
ISBN 978-90-5911-528-6 • € 24,95

Egmond, C. van • De Openbaring in 
de schoot van de Tao. Het denken
is God. Het geheugen is zijn profeet.
ISBN 978-90-5911-690-0 • € 17,95
Ellens-Maat, Irma • Webmaskers
ISBN 978-90-5911-500-2 • € 14,95
Elst, Koenraad • Mahatma Gandhi 
ISBN 978-90-5911-735-8 • € 19,95
Elzen, Arthur van den • Koningsdrama 
in Mexico
ISBN 978-90-5911-925-3 • € 24,,95
Endlich, Ben / Zee, Nanda van der Het 
Amsterdams Burgerweeshuys
ISBN 90-5911-019-6 • € 14,95
Endlich, Ben • Burger-Weeshuys 450 
jaren
ISBN 978-90-5911-095-3 • € 36,95
Engelbertink, Ben • De Engelen van 
Jacobus
ISBN 978-90-5911-431-9 • € 22,95
Engelfriet, Bert • Abraham zien. Israël 
gezien door schrijvers in het westen
ISBN 978-90-5911-353-4 • € 22,95
Enk, P.L. van • De opstand kwam uit 
de bergen
ISBN 978-90-5911-059-5 • € 12,95
Ernst, Els • Het Gebeurt!
ISBN 978-90-5911-204-9 • € 16,95
Evers, Helga • Op weg naar Weight 
Watchers 
ISBN 978-94-6153-038-7 • € 12,95
Ewijk, Tom van • Maatschappij of 
haatschappij 
ISBN 978-90-5911-790-7 • € 14,95
Faber K.P.H. • De eerste koningen van 
Nederland
ISBN 978-90-5911-323-7 • € 22,95
Fontane, Theodor. • Dolingen-
dwalingen
ISBN 978-94-6153-047-9 • € 18,95
Franco, Nicolo • De dwalende hoer
ISBN 978-90-5911-276-6 • € 16,95
Franssen, Marijke • Zonnige schaduw – 
MS in mijn leven
ISBN 978-90-5911-972-7 • € 17,95
Friesland, Jan van • De Verschijning
ISBN 978-90-5911-328-2 • € 12,50
Fuente, S.A. • Slaaf van je eigen 
gedachte
ISBN 978-94-6153-008-8 • €18,95
Funnekotter, Bart • Ace
ISBN 978-90-5911-351-0 • € 24,95
Galen, Jan van • Theun de Vries Een 
schrijversleven
ISBN 978-90-5911-582-8 • € 34,95
Galen, Ruth E. van • Calmeyer. Dader 
of mensenredder
ISBN 978-90-5911-885-0 • € 18,95
Geffen, Wim van • De katten van 
Cahors
ISBN 978-90-5911-797-6 • € 12,95
Geffen, Wim van • Bizarre doden 
ISBN 978-90-5911-868-3 • € 14,95
Gelauff, Peter • De verzwegen 
geschiedenis van de familie Manríquez
ISBN 978-90-5911-332-9 • € 17,95
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Gelre, Henk van • Mijn herwaardering 
van waarden
ISBN 978-90-5911-112-7 • € 24,95
Gerritse, Theo • De ploert Hans Albin 
Rauter en de correcte ambtenaar 
Wilhelm Harster
ISBN 978-90-5911-214-8 • € 14,95
Gerritse, Theo • Van constitutioneel
monarch tot roofridder
ISBN 978-90-5911-235-3 • € 9,95
Gerritse, Theo • Collaboreren voor 
een betere wereld. De memoires van 4 
Nederlandse nationaal-socialisten.
ISBN 978-90-5911-5217 • € 14,95
Gerritse, Theo en Pierik, Perry • 
De nieuwe elite van Robert Ley. 
NS-Ordensburg Vogelsang als 
vormingscentrum voor ‘arische
Herrenmenschen’
ISBN 978-90-5911-715-0 • € 14,95
Gerrits, Antonia • Flitsen uit mijn 
leven 
ISBN 978-90-5911-835-5 • € 9,95
Gerritsen, Hans • Historische 
verkenningen van Nieuw-Zeeland
ISBN 978-90-5911-289-6 • € 24,95
Gerritsen, Hans • Sterren stralen 
overal. Zoektochten naar vroeger 
(Nederland – Indonesië – Nieuw 
Zeeland: 1940-1994)
ISBN 978-90-5911-587-3 • € 27,95
Geysen, Cois • Magisch en mystiek 
Engeland
ISBN 978-90-5911-364-0 • € 19,95
Geysen, Cois • De oude wijsheid. 
Esoterisch erfgoed in België en 
Nederland
ISBN 978-90-5911-531-6 • € 19,95
Geysen, Cois • Krachtplaatsen en 
Leylijnen in Vlaanderen
ISBN 978-90-5911-811-9 • € 24.95
Gieling, Wilco • Zusters op 
Schiermonnikoog
ISBN 978-90-5911-699-3 • € 24,95
Gieling, Wilco • Seyss-Inquart 
ISBN 978-90-5911-810-2 • €19.95
Giessen, Carin • Sonnevanck. 
Bruisende ontmoetingen in Wijk aan 
Zee
ISBN 978-90-5911-977-2 • € 18,95
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 978-90-5911-035-9 • € 19,95
Gilst, A. van/ Kooger, H. • Maria. 
Extase, bloed en tranen
ISBN 978-90-75323-276 • € 19,95
Gilst, A. van/ Kooger, H. • Wallen, 
muren en afscheidingen. Een
bijzonder cultureel erfgoed
ISBN 978-90-5911-545-3 • € 22,95
Gilst, A. van • Wijze vrouwen en 
godinnen
ISBN 978-90-75323-986 • € 19,95

Gilst, A. van • De eeuwige ordening
ISBN 978-90-5911-398-5 • € 24,95
Gilst, A. van • Midzomer in Europa
ISBN 978-90-5911-473-9 • € 22,95
Gilst, A. van • Herman Wirth
ISBN 978-90-5911-305-3 • € 14,95
Gilst, A. van • Hitler als frontsoldaat
ISBN 978-90-5911-454-8 • € 14,95
Gilst, A. van • De sagen van de 
vrouwenbergen
ISBN 978-90-5911-636-8 • € 19,95
Gilst, A. van • Karel de Grote
ISBN 978-90-5911-702-0 • € 25,95
Gilst, A. van • De weerwolf door de 
eeuwen heen
ISBN 978-90-5911-989-5 • € 19,95
Goen, B. van der • Doodseskaders in 
Nederland
ISBN 978-90-75323-368 • € 14,95
Goethe, August von • De laatste salto
ISBN 978-90-5911-373-2 • € 14,95
Goote & Sluyser • Een plan van 
onbeschrijfelijke grootheid
ISBN 978-90-5911-507-1 • € 17,95
Gounod, Vincent • Francois Mitterrand 
ISBN 978-90-5911-747-1 • € 45,00
Graas, T. van der • Lood om oud ijzer
ISBN 90-75323-58-1 • € 19,95
Grieken, Harry J. van • Over leven in 
de melk
ISBN 978-90-5911-883-6 • € 22,95
Haan, Frans de • Jean-Paul Sartre
ISBN 978-90-5911-344-2 • € 14,95
Haar, Marie-Thérèse ter • Ruslands 
Erfdeel
ISBN 978-90-5911-666-5 • € 17,95
Haar, Marie-Thérèse ter • Rusland in 
de 21e eeuw
ISBN 978-94-6153-029-5 • € 12,95
Haar, Otto van der • Ulrike Meinhof
ISBN 978-90-5911-843-0 • € 18,95
Haasjes, Janet • String
ISBN 978-90-5911-462-3 • € 16,95
Haasjes, Janet • Hoge hakken op 
perron 7
ISBN 978-90-5911-245-2 • € 16,95
Hagen, Jaap • Nietzsches
weerklank in nazi-Duitsland
ISBN 978-90-5911-337-4 • € 28,50
Hakkert, Adriaan • Wel vergeven niet 
vergeten. Nederland in de Tweede 
Wereldoorlog
ISBN 978-90-5911-146-2 • € 27,95
Hamersveld, Marcel van /
Klinkhamer, Michiel • Messianisme 
zonder mededogen.
ISBN 978-90-75323-320 • € 14,95
Hammink, Rob • Jodoh. Het zicht op 
liefde
ISBN 978-90-5911-620-7 • € 16,95
Hanneman, Marc / Sjoerd Keulen / 
Ronald Kroeze • Vals plat in de Oeral. 
Een zoektocht naar de oostgrens van 
Europa 
ISBN 978-90-5911-785-3 • € 22,95

Harinck, George / Niemeijer,
Michiel (red) • ‘Altijd de moeite waard’. 
Opstellen van G.J. Schutte
ISBN 978-905911-157-8 • € 24,95
Hartdorff, Gerhard • Martin Bril, leven 
en schrijven alsof het je overkomt 
ISBN 978-90-5911-942-0 • € 17,95
Harten, Jaap • Verzameld werk 
ISBN 978-94-6153-009-7 • € 39,95
Hartman, Roland • Een andere kijk op 
de wereld en onszelf 
ISBN 978-90-5911-183-7 • € 17,95
Hartmans, Rob • Vaarwel dan! 
Intellectuelen en hun illusies
ISBN 978-90-75323-696 • € 19,95
Hartmans, Rob • Lang leve de Linkse 
Kerk en andere essays over politieke 
hersenschimmen, misverstanden en 
illusies
ISBN 978-90-5911-939-0 • € 16,95
Hayen, Guido • God, geloof, geweld. 
Vrede op aarde voor de mensen van 
Goede Wil?
ISBN 978-90-5911-505-7 • € 19,95
Hayward, James • Mythen en legenden 
van de Eerste Wereldoorlog
ISBN 978-90-5911-266-7 • € 22,95
Hayze, Jan de la • De strijd om het 
zwarte goud
ISBN 978-90-5911-559-0 • € 19,95
Hazekamp, Frans C. • Het laatste grote 
gevecht . De grote guerilla aanval op 
Solo. 7 -10 augustus 1949
ISBN 978-94-6153-026-4 • € 18,95
Heeffer, Wil • Made in Havana • 
ISBN 978-94-6153-042-4 • € 18,95
Heeffer, Wil • Tot elkaar veroordeeld • 
ISBN 978-90-5911-970-3 • € 19,95
Heeresma jr, Heere • De held van 
Srebrenica • roman
ISBN 978-90-5911-262-9 • € 19,95
Heeresma jr, Heere • Een echte jood als 
ik • roman
ISBN 978-90-5911541-5 • € 17,95
Heesen, Hans / Jansen, Harry/
Schilders, Ed • Behoudens deze steen
ISBN 978-90-5911-086-1 • € 19,95
Heijden, Chris van der • Monnik 
zonder God
ISBN 978-90-5911-066-3 • € 12,95
Heijden, Hein-Anton van der • De 
zomer van Godard
ISBN 978-90-5911-934-5 • € 18,95
Heijnsdijk, Denice en Jan • Knielen 
in de klei 
ISBN 978 -90 -5911-764-8 • € 19,95
Heijnsdijk, Jan • Polderkolder 
ISBN 978 -94 -6153-024-0 • € 17,95
Hellinga, Gerben Graddesz • De weg 
naar Suckersville
ISBN 978-90-5911-988-8 • € 14,95
Hemelrijk, Pamela • Niemands knecht. 
Pamfletten uit het hemelrijk
1993-2002 (2e druk)
ISBN 978-90-5911-949-9 • € 18,95



aSPEKT FonDSLIJST VoorJaar 2011

109
> zie ook: English editions

w
w

w
.facebook.com

/uitgeverijaspekt

Hemelrijk, Pamela • Het Rattengif-
schandaal
ISBN 978-90-5911-367-1 • € 14,95
Hendriks, Tommie • Rouw en razernij 
om Caesar. De wraak van het volk voor 
een politieke moord zonder weerga
ISBN 978-90-5911-295-7 • € 16,95
Herman, Margreet • Verhaal halen
ISBN 978-90-5911-384-8 • € 22,95
Herman, Margreet / Jeroen de Valk • 
Hot Mail
ISBN 978-90-5911-613-9 • € 16,95
Hermensen, Sanne • Wildzang en 
eeuwige heimwee
ISBN 978-90-5911-882-9 • € 16,95
Hesemann, Michael • Hitlers religie
ISBN 978-90-5911-331-2 • € 26,95
Hesse, Hermann • Boccaccio. De 
dichter van Decamerone
ISBN 978-94-6153-049-3 • € 14,95
Hesse, Hermann • De kunst van het 
ouder worden (2e druk)
ISBN 978-90-5911-933-8 • € 16,95
Hesse, Hermann • De terugkeer
van Zarathoestra
ISBN 978-90-5911-044-1 • € 12,95
Hesse, Hermann • Franciscus van Assisi
ISBN 978-90-5911-127-1 • € 13,50
Hesse, Hermann • Kleine 
literatuurgeschiedenis
ISBN 978-90-5911-068-7 • € 22,95
Hesse, Hermann • De mooiste verhalen
ISBN 978-90-5911-190-5 • € 24,95
Hesse, Hermann • Het geluk van de 
liefde
ISBN 978-90-5911-141-7 • € 14,95
Hesse, Hermann • Mijn politieke 
geweten. Een keuze uit de politieke 
geschriften 1914-1962
ISBN 978-90-5911-515-6 • € 22,95
Hesse, Hermann • Over literatuur
ISBN 978-90-5911-591-0 • € 22,95
Heus, Hanna de • Dier voor ons plezier 
ISBN 978-90-5911-760-0 • € 16,95
Heuvel, Aad van den • Dit was 
Brandpunt, goedenavond
ISBN 978-90-5911-482-1 • € 19,95
Heuvel, M. van den / Verkijk, D. •
Schuld en boete
ISBN 90-75323-44-1 • € 14,95
Heuvel, M. van den • Geschonden 
Ringen. Commercialisering en 
corruptie in de Olympische wereld
ISBN 90-5911-041-2 • € 12,45
Heuvel, M. van den • Schaakmat in 
Kalmukkië
ISBN 90-75323-87-5 • € 12,45
Hiddema, Bert • De nieuwe tijd
ISBN 978-90-5911-389-3 • € 12,95
Hiddema, Bert • Je t’aime. De blues 
in Vilnius
ISBN 978-90-5911-111-0 • € 17,95
Hoets, Pieter J. • Buitengaats! Met
een Engelandvaarder de wereld in
ISBN 978-90-5911-163-9 • € 19,95

Hofman, Jaap • De collaborateur
ISBN 978 -90 -5911-433-3• € 22,95
Hoffschulte, Ben • Het Abrahamitisch 
manifest. Verslag van een filosofisch 
sabbatjaar
ISBN 978-90-5911-312-1 • € 24,95
Hoff, Ruud • Arafat
ISBN 978-90-5911-101-1 • € 14,95
Hofland, Marit • Volmaakt
ISBN 978-90-5911-981-9 • € 16,95
Hofman, Henk • Verlicht of
verblind?
ISBN 978-90-5911-714-3 • € 27,95
Hofman, Henk • Het bittere conflict. 
Over Schepping en evolutie in het jaar 
van Darwin en Calvijn
ISBN 978-90-5911-855-3 • € 17,95
Hoksbergen, René • Kinderen die niet 
mochten blijven
ISBN 978-94-6153-025-7 • € 19,95
Hoksbergen, René • Vertraagde start
ISBN 978-90-5911-224-7 • € 19,50
Holman, Theodor • Een kleine
jongen in het groot
ISBN 90-5911-444-2 • € 19,95
Holslag, Anthonie • In het gesteente 
van Ararat
ISBN 978-90-5911-794-5 • € 19.95
Hommes,Marlène • De bestemde tijd
ISBN 978-90-5911-734-1 •18,95 €
Hommes, Mirjam • Feiten, fabels en 
fantasie
ISBN 978-90-5911-589-7 • € 19,95
Hommes, Mirjam • Europa. Een 
biografie 
ISBN 978-90-5911-786-0 • € 19,95 
Horneman, Gerard • De Nederlandse 
onderzeedienst 
in de Tweede Wereldoorlog 
ISBN 978-90-5911-957-4 • € 159,95
Horst, Henk van der • Kees Brusse Een 
ovatie aan het leven
ISBN 978 -90-5911-443-2 • € 9,95
Horst, Pieter van der • De mythe van 
het joodse kannibalisme. zie:
CIDI –Informatiereeks
Horst, Pieter van der • Tussen haat en 
bewondering. Grieken, Romeinen en 
het jodendom
ISBN 978-90-5911-808-9 • € 19.95
Houdt, Koos van • Opstellen rond
de grondwet voor Europa
ISBN 978-90-5911-182-0 • € 14,95
Houdt, Koos van • Otto von
Habsburg
ISBN 978-90-5911-412-8 • € 14,95
Hout, Antoon • Kind van de oorlog
ISBN 978-90-5911-817-1• € 17,95
Hout, Antoon • Warmtedeeltjes 
Nieuwe inzichten in de natuurfilosofie
ISBN 978-90-5911-975-8• € 16,95
Houten, Boudewijn van • Mijn auto’s. 
Een autobiografie
ISBN 978-90-5911-186-8 • € 15,-
Houten, Boudewijn van • Onze 
hoogmoed
ISBN 978-90-5911-053-3 • € 19,95

Houten, Boudewijn van • Heel de 
intellectueel
ISBN 978-90-5911-130-1 • € 22,95
Houten, Boudewijn van • Een 
lichtzinnig leven
ISBN 978-90-5911-675-7 • € 18,95
Houten, Boudewijn van • Een andere 
wereld
ISBN 978-90-5911-931-4• € 14,95
Houten, Ledjaar van • De spiegel en 
het raadsel
ISBN 978-90-5911-284-1 • € 17,95
Howarth, David • De sledebrigade
ISBN 978-90-5911-438-8 • € 18,95
Hubert, K. e.a. • Wim van Est. Zijn 
hart stond stil
ISBN 978-90-5911-009-0 • € 19,95
Huisman, J.S. P. • Een gewone jongen 
in het verzet
ISBN 978-90-5911-590-3 • € 18,96
Hulsing, Martin • Globalizeuren voor 
beginners
ISBN 978-90-5911-478-4 • € 14,95
Huijser, Wim • 50 maal lezer
ISBN 978-90-5911-940-6 • € 15,95
Huijser, Wim • Het Engeland van C. 
Buddingh
ISBN 978-90-5911-381-7 • € 16,95
Huijser, Wim • Net zo links als Willem 
van Hanegem
ISBN 978-90-5911-483-8 • € 17,95
Huijser, Wim • Kingdom of books
ISBN 978-90-5911-415-9 • € 17,95
Huijser, Wim • Zwerver in de wereld 
van het denken. De verborgen kunst 
van Arnold Molenaar
ISBN 978-90-5911-522-4 • € 18,95
Huijser, Wim / Roos, Peter de • Raban! 
Raban! Raban! De blauwbilgorgel met 
pensioen
ISBN 978-90-5911-581-1 • € 18,95
Huijser, Wim • ‘Dordt, wat zal ik er 
van zeggen’
ISBN 978-90-5911-625-2 • € 18,95
Huijser, Wim • Zoek de zonzijde. Als je 
je vader verliest
ISBN 978-90-5911-669-6 • € 12,95
Huijser, Wim/ Pierik, Perry • Britain I
ISBN 978-90-5911-718-1 • € 19,95
Huijser, Wim/ Pierik, Perry • Britain II
ISBN 978-90-5911-944-4 • € 19,95
Huijser, Wim • In breekbaar evenwicht. 
De Hoge Veluwe in 75 impressies 
ISBN 978-90-5911-822-5 • € 17,95
Huijser, Wim • New York State of 
Mind
ISBN 978-90-5911-872-0 • € 18,95
Huizinga, Johan • In de schaduwen van 
morgen
ISBN 978-90-5911-151-6 • € 19,95
Ickler, Harald • Hel in de Sahara. 52 
dagen overgeleverd aan de Mujahedin
ISBN 978-90-5911-318-3 • € 16,95
IdolMind • Zuilen. Straatberichten uit 
een Vogelaarwijk of een Modelwijk
ISBN 978-90-5911-948-2 • € 16,95
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Iongh, Hanno de • Europese
koninklijke bastaarden
ISBN 978-90-5911-056-4 • € 12,95
Iongh, Hanno de • Maxima 
ISBN 978-90-5911-177-6 • € 12,95
Iongh, Hanno de • Oranjebastaarden
ISBN 978-90-75323-955 • € 14,95
Iongh, Hanno de • De bastaarden
van Koning Gorilla en hun 
nakomelingen
ISBN 978-90-5911-105-9 • € 16,95
Ipema, Jan • In dienst van Leviathan. 
Ernst Jünger tijd en werk 1895-1932
ISBN 978-90-75323-214 • € 22,95
Ipema, Jan • Ernst Jünger
ISBN 978-90-75323-474 • € 22,95
Izeboud, Paul • God slaapt
ISBN 978-90-5911-313-8 • € 17,95
Jahn, Paul A.J. •De bewuste samenleving.
ISBN 978-90-5911-247-6 • € 18,95
Jagtenberg, Ing. W. • Ik beschuldig. 
Vijftien jaar discussie over ons 
Ministerie van Defensie over haar boek 
Mei 1940. De strijd op Nederlands 
grondgebied. 
ISBN 978-90-5911-909-3 • € 19,95
Jansen, Hanna • Mijn land van duizend 
heuvels.
ISBN 978-90-5911-466-1 • € 19,95
Janssen, Maria • De hongerwinter van 
Cornelia Johanna
ISBN 978-90-5911-960-4 • € 18,95
Jenny, Zoë • Leven in een ogenblik
ISBN 978-90-5911-361-9 • € 16,95
Jeronimoon, J. • Het nieuwe leren van 
de keizer 
ISBN 978-90-5911-737-2 • € 18,95
Jeronimoom, J. • Leraren doen het niet 
voor geld
ISBN 978-90-5911-888-1 • € 15,95
Jeronimoon • Meester hij doet het weer
ISBN 978 -90-5911-424-1 • € 18,95
Jilleba, Wim • Buitenlander in vijandig 
land. Een Dordtse jongen tewerkgesteld 
in Nazi-Duitsland
ISBN 978-90-5911-574-3 • € 22,95
Jilleba, Wim • Het kan zo weer 
gebeuren
ISBN 978-90-5911-993-2 • € 16,95
Jilleba, Wim • De Contra-
Inlichtingendienst tijdens de Koude 
Oorlog
ISBN 978-90-5911-956-7 • € 18,95
Jong, Julia de • Onbegrepen en 
onvruchtbaar
ISBN 978-90-5911-661-0 • € 17,95
Jong, Klaas de • Hoe de oorlog is 
verdwenen
ISBN 978-90-5911-597-2 • € 12,95
Jong, Martien J.G. de • Duivels plezier 
en satanisch medelijden. Het
rancuneuze schrijven van W.F. Hermans
ISBN 978-90-5911-123-3 • € 12,95
Jong, Martien J.G. de • Tussen 
everzwijn en Fidel Castro. Het ik en nu 
van Hugo Claus
ISBN 978-90-5911-275-9 • € 14,95

Jong, Martien J.G. de • Van
Merijntje Gijzen tot voorbij Hitler en 
Mussolini
ISBN 978-90-5911-586-6 • € 14,95
Jong, Martien J.G. de • Het licht van 
feestverstoorders
ISBN 978-90-5911-601-6 • € 16,95
Jong, Martien J.G. de • Brand van 
Mars en Vuur van Venus Geloven in 
gedichten deel 1
ISBN 978090-5911-905-5 • € 18,95
Jong, Martien J.G. de • Luister, jij die 
dit leest Geloven in gedichten deel 2
ISBN 978-90-5911-907-9 18,95
Jong, Martien J.G. de • Zuster van 
stromend weemoed Geloven in 
gedichten deel 3
ISBN 978-90-5911-904-8 • € 18,95
Jong, Martien J.G. de • Toen de volle 
waarheid ons verscheen Geloven in 
gedichten deel 4
ISBN 978-90-5911-903-1 • € 18,95
Jong, Martien J.G de • Bevrijding van 
Steenbergen
ISBN 978-90-5911-5965 • € 16,95 
Jong, Martien J.G. de • De horizont en 
de blauwe hemel 
ISBN 978-90-5911-6009 • € 14,95
Jong, Mels de • Paul Léautaud in Parijs 
ISBN 90-5911-308-X • € 16,95
Jong, Mels de • ‘Ik heb overal spijt van’. 
Paul Léautaud biografie
ISBN 978-90-5911-552-1 • € 22,95
Jongebreur, Paul (red.) • August 
Chanson. Mijn gezondheid is nog 
steeds goed. Brieven uit de Eerste 
Wereldoorlog 
ISBN 978-90-5911-8584 • € 22,95
Jünger, Ernst • Op de marmerklippen
ISBN 978-90-75323-733 • € 14,95
Jünger, Ernst • De arbeider 
ISBN 978-90-5911-776-1 • € 39,95
Jurgens, Henk • De culturele revolutie 
in Wenen
ISBN 90-75323-993 • € 19,95
Jurgens, Henk • Kind van verzet
ISBN 90-5911-027-7 • € 19,95
Jurgens, Henk • Vluchten via het 
Vaticaan. Waarom paus Pius XII niet 
zalig verklaard wordt
ISBN 978-90-5911-674-0 • € 19,95
Jurgens, Henk • Amerikaanse 
bedrijven, Nederlandse kornuiten en 
Hitlers oorlog
ISBN 978-90-5911-775-4 • € 19,95
Kamp, Rende van de • Onder vreemde 
vlag (2e druk)
ISBN 978-90-5911-274-2 • € 19,95
Kamp, Rende van de • Soldaat voor een 
ander Deel I
ISBN 978-90-5911-844-7 • € 19,95
Kamp, Rende van de • Soldaat voor een 
ander Deel II
ISBN 978-90-5911-874-4 • € 19,95
Kars, Theo • De hond als mens
ISBN 978-90-5911-605-4 • € 14,95

Karsten, Frank z.o. Beckman, Karel
Kautsky, Karl • Hoe de oorlog ontstond
ISBN 978-90-75323-481 • € 9,95
Keizer, Nanning G. • De
heldendood tegen de Belgen
ISBN 978-90-5911-144-8 • € 17,95
Kellner, G.J.M. • De militaire operaties 
van de Tweede Wereldoorlog. Van 
Anzio tot Zitadelle.
ISBN 978-90-5911-497-5 • € 29,95
Keyserling, Eduard von • Branding
ISBN 978-94-6153-050-9 • € 18,95
Kikkert, J.G. • De zeven levens 
van ‘The Cat’. Een halve eeuw 
contraspionage in oorlogs-en vredestijd
ISBN 978-90-5911-167-7 • € 24,-
Kikkert, J.G. • Oranjebitter 
Oranjeboven
ISBN 978-90-5911-002-1 • € 24,95
Kikkert, J.G. • Willem II. De 
misstappen van een koning
ISBN 978-90-5911-091-5 • € 22,95
Kikkert J.G. • De prins in Londen. 
Bernhard 1940-1945
ISBN 978-90-5911-219-3 • € 18,95
Kikkert, J.G. • Prins Bernhard. Een 
leven als een prins
ISBN 978-90-5911-468-5 • € 24,95
Kikkert, J.G. • Honderd vaderlandse 
helden
ISBN 978-90-5911-200-1 • € 24,95
Kikkert, J.G. • Crisis op Soestdijk. 
Nederland als bananenmonarchie
ISBN 978-90-5911-372-5 • € 17,95
Kikkert, J.G. • Geheimen van de 
Oranjes. Minder bekende episoden uit 
de geschiedenis van het Huis Oranje-
Nassau: Deel 1
ISBN 978-90-5911-233-9 • € 16,95
Kikkert, J.G. • Geheimen van de 
Oranjes. Minder bekende episoden uit 
de geschiedenis van het Huis Oranje-
Nassau: Deel 2
ISBN 978-90-5911-363-3 • € 16,95
Kikkert, J.G. • Geheimen van de 
Oranjes. Minder bekende episoden uit 
de geschiedenis van het Huis Oranje-
Nassau: Deel 3
ISBN 978-90-5911-345-9 • €16,95
Kikkert, J.G. • Geheimen van de 
Oranjes. Minder bekende episoden uit 
de geschiedenis van het Huis Oranje-
Nassau: Deel 4
ISBN 978-90-5911-639-9 • € 16,95
Kikkert, J.G. • Geheimen van de 
Oranjes. Minder bekende episoden uit 
de geschiedenis van het Huis Oranje-
Nassau: Deel 5
ISBN 978-90-5911-640-5 • € 16,95
Kikkert, J.G. • Geheimen van de 
Oranjes. Minder bekende episoden uit 
de geschiedenis van het Huis Oranje-
Nassau: Deel 6
ISBN 978-90-5911-212-4 • € 16,95
Kikkert, J.G. • Willem van Oranje
ISBN 978-90-5911-234-6 • € 17,95
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Kikkert, J.G. • Lodewijk Napoleon
ISBN 978-90-5911-134-9 • € 16,95
Kikkert, J.G. • Michiel Adriaensz. de 
Ruyter.
ISBN 978-90-5911-529-9 • € 16,95
Kikkert, J.G. • Willem-Alexander. Prins 
van Oranje
ISBN 978-90-5911-550-7 • € 17,95
Kikkert, J.G. • Maurits van Nassau 
ISBN 978-90-5911-731-0 • € 18,95
Kikkert, J.G • De eeuw van Juliana
ISBN 978-90-5911-871-3 • € 19,95
Kikkert, J.G • Drie Oranje Koningen 
Willem I, Willem II en Willem III
ISBN 978-90-5911-910-9 • € 19,95
Kikkert, J.G. • Frederik Hendrik
ISBN 978-90-5911-963-5 • € 18,95
Kikkert J.G. • De val van de republiek
ISBN 978-94-6153-017-2 • € 18,95
Kip, Gerbrand • De droomtijd van de 
groene godin. Keltische roman
ISBN 978-90-75323-085 • € 19,95
Kip, Jaap • De tegenstoot
ISBN 978-90-5911-481-4 • € 24,95
Klaus, Václav • Een dissident over de 
milieuproblematiek
ISBN 978-90-5911-864-5 • € 17,95
Kleijwegt, Arie • Brieven aan Daan 
Maltha 1943-1944
ISBN 978-90-75323-290 • € 12,95
Kleinjan, Kees • De spiegeltjes van de 
caleidoscoop. Roman
ISBN 978-90-5911-833-1 • € 17,95
Knap, Hans • Ilja G. Ehrenburg
ISBN 978-90-5911-539-2 • € 24,95
Knecht, Marianne • De lijfeigenen
ISBN 978-90-5911-558-3 • € 17,95
Knegt, Peter de • Olinka Een 
vriendschap die begon in de oorlog
ISBN 978-90-5911-371-8 • € 18,95
Knijff, Christjan • Edith Cavell. Een 
bittere herinnering aan de Eerste 
Wereldoorlog
ISBN 978-90-5911-677-1 • € 20,95
Knijff-Pot, Rita • Spaans meisje op 
Ameland
ISBN 978-94-6153-019-6 • € 18,95
Knottnerus, Ivo • Het geheim van 
Paolo. Het leven van de Renaissance 
schilder Paolo Veronese
ISBN 978-90-5911-840-9 • € 19,95
Koene, Ton • Overleven op reis 
ISBN 978-94-6153-032-5 • € 18.95
Kohn, Linda / Leeman, Merel • Cross 
over Literature
ISBN 978-90-5911-526-2 • € 18,95
Kolthoff, Kees • Veilige afstand 
ISBN 978-90-5911-979-6 • € 18.95
Koning, Jan de • Bestaat God? 
ISBN 978-90-5911-804-1 • € 10.95
Koning, Jan de • Darwin of Bijbel.
Weten of geloven 
ISBN 978-90-5911-861-4 • € 17,95
Koning, Jan de • De aarde wordt te 
klein
ISBN 978-90-5911-252-0 • € 19,95

Koning, Tannetje • Voer voor 
carnivoren
ISBN 978-90-5911-354-1 • € 14,95
Kooger, Hans • Ingmar Bergman
ISBN 978-90-5911-703-7 • € 19,95
Kooger, Hans / Gilst, Aat van • Utopia-
Paradijs
ISBN 978-90-5911-388-6 • € 16,95
Kooger, Hans • Thuisreiziger Korte 
verhalen
ISBN 978-90-5911-894-2 • € 16,95
Kooger, Hans • Onderaards 
cultuurgoed Transport, architectuur 
en toerisme 
ISBN 978-90-5911-895-9 • € 24,95
Kool, Leo • De verdwijning van 
Barbara Bruns
ISBN 90-75323-37-9 • € 12,45
Kool, Leo • De ondergang van Albert 
Anker
ISBN 978-90-75323-702 • € 12,45
Kortenaar, Marnix ten • Op weg naar 
het licht
ISBN 978-90-75323-504 • € 14,95
Kortenoeven, Wim • De kern van de 
zaak 
ISBN 978-90-5911-349-7 • € 27,95
Kortenoeven, Wim • Hamas. zie:
CIDI-Informatiereeks
Kortenoeven, Wim • Mohammed 
Amin el Hoesseini. Hitlers Palestijnse 
bondgenoot
ISBN 978-90-5911-707-5 • € 18,95
Korver, Henny • Marion en Romy. 
Moord en ontknoping, het complete 
verhaal 
ISBN 978-90-5911-543-9 • € 19,95
Kraaijestein, Martin / Schulten, Paul • 
Wankel evenwicht. Neutraal Nederland 
en de Eerste Wereldoorlog 
ISBN 978-90-5911-540-8 • € 24,95
Kraaijestein, Martin / Schulten, Paul • 
Het epos van Gallipoli 
ISBN 978-90-5911-758-7 • € 22,95
Krans, Alfred • Over de actualiteit van 
Hermann Hesse. 
ISBN 978-94-6153-036-3 • € 22,95
Krans, Alfred • Walther Rathenau. 
ISBN 978-90-5911-700-6 • € 17,95
Kroeze, Ronald / Marc Hanneman / 
Sjoerd Keulen • Vals plat in de Oeral. 
Een zoektocht naar de oostgrens van 
Europa 
ISBN 978-90-5911-785-3 • € 22,95
Kroon, Lydia • Mannen zijn ook maar 
mensen
ISBN 978-90-5911-806-5 • € 10.95
Kruif, H. de • Dagboek van broeder 
Wouter Jacobsz, 1572-1579. Het beleg 
van Amsterdam en de nasleep
ISBN 978-90-5911-725-9 • € 19,95
Kruit, Peter • Een mythe aan scherven. 
Een onderzoek naar de tactische 
gevechtsomstandigheden van mei ‘40 
op het Nederlandse strijdtoneel
ISBN 978-90-5911-681-8 • € 19,95

Kuitert • Contra Kuitert
ISBN 978-90-5911-326-8 • € 14,95
Kuiper, Harry • Franz Ferdinand
ISBN 978-94-6153-044-8 • € 18,95
Kummer, Em. • Céline, een
briljante boef
ISBN 978-90-5911-107-3 • € 24,95
Kummer, Em./Verhaar, H. • Over De 
Avonden. Een winterverhaal van
Gerard Kornelis van het Reve
ISBN 978-90-5911-268-1 • € 14,95
Kursietis, Andries J. • The
Wehrmacht at War 1939-1945.
ISBN 978-90-75323-382 • € 27,95
Kuyper, Abraham • Het calvinisme
ISBN 978-90-5911-045-8 • € 19,95
Kuypers, Jeroen • Hitler verovert Parijs 
ISBN 978-90-5911-458-6 • € 12,95
Lak, Martijn • ‘Geen boompje is meer 
heel’. De slag om Overloon, september-
oktober 1944.
ISBN 978-90-5911-514-9 • € 12,95
Lambrechts, Hans • De staat van 
tolerantie. Nederlandse tolerantie in
een nieuwe eeuw
ISBN 978-90-5911-569-9 • € 19,95
Langeveld, Ruud • Etude voor Ilona. 
Een weg naar inzicht voorbij het leven.
ISBN 978-90-5911-223-0 • € 14,95
Leeflang, Thomas • Bestaan is bekeken 
worden
ISBN 978-90-5911-399-2 • € 19,00
Leeflang, Thomas • Black Hollywood
ISBN 978-90-5911-486-9 • € 14,95
Leeflang, Thomas • Gevallen voor de 
Führer
ISBN 978-90-5911-258-2 • € 16,95
Leeflang, Thomas • Jan Luykenstraat 2
ISBN 978-90-5911-139-7 • € 12,-
Leeflang, Thomas • Verfilmde strips & 
Verstripte films
ISBN 978-90-5911-479-1 • € 16,95
Leeflang, Thomas • Vrolijke
wetenschap
ISBN 978-90-5911-161-5 • € 16,95
Leeflang, Thomas • Leni
Riefenstahl. De macht van het beeld. 
De onmacht van het woord
ISBN 978-90-5911-283-4 • € 19,95
Leeflang, Thomas • Play movie. De 
bewogen geschiedenis van het
bewegende beeld
ISBN 978-90-5911-325-1 • € 11,95 
Leeflang, Thomas • Spookfeesten. De 
Rijkspartijdagen van de NSDAP in 
Neurenberg.
ISBN 978-90-5911-501-9 • € 18,95
Leeflang, Thomas • Verboden voor 
Joden. De Bioscoop in de Oorlog
ISBN 978-90-5911-842-3 • € 19,95
Leeflang, Thomas • Verstomde films. 
Verdwenen Amsterdamse bioscopen
ISBN 978-90-5911-679-5 • € 18,95
Leeflang, Thomas • Black face – White 
Jew. Een kortstondige historische 
romance
ISBN 978-90-5911-926-0 • € 15,95



aSPEKT FonDSLIJST VoorJaar 2011

112
> zie ook: English editions

Leeflang, Thomas • Willem 
VogtCommandant van Houtrust
 ISBN 978-94-6153-007-3 • € 21,95
Leeuw, Kees de m.m.v. Erna Kok en 
Charlotte Sienema • Een nuchtere 
romanticus. Leven en werk van Ivans, 
Jakob van Schevickhaven
1866-1935
ISBN 978-90-5911-168-4 • € 24,-
Leeuwe, Prof. dr. Hans de •
Theater ist Grenzenlos (Duitstalig)
ISBN 978-90-5911-202-5 • € 29,95
Leibovici, Solange • Zonsondergang 
over Slotervaart
ISBN 978-90-75323-221 • € 12,45
Leibovici, Solange • Spelen dat je dood 
bent
ISBN 90-75323-51-4 • € 16,95
, Robert • Geschiedenis van Spanje
ISBN 978-90-5911-585-9 • € 24,95
Lemm, Robert • De kruisgang van het 
christendom
ISBN 978-90-75323-795 • € 14,95
Lemm, Robert • De vloekgezant Léon 
Bloy contra Friedrich Nietzsche
ISBN 978-90-5911-013-7 • € 14,95
Lemm, Robert • De Vrouwe van alle 
volkeren
ISBN 978-90-5911-216-2 • € 16,95
Lemm, Robert • Een grote paus
ISBN 978-90-5911-418-0 • € 15,80
Lemm, Robert • Maranatha. 
De apocalyptische strijd van een 
Nederlandse topeconoom tegen de 
verloederde moederkerk
ISBN 978-90-5911-038-0 • € 14,95
Lemm, Robert • Borges. De
literator als filosoof
ISBN 978-90-5911-260-5 • € 26,95
Lemm, Robert • Goed fout
ISBN 978-90-5911-171-4 • € 19,95
Lemm, Robert • De Jezuïten, Hun 
opkomst en ondergang
ISBN 978-90-5911-139-4 • € 19,95
Lemm, Robert • Swedenborg
ISBN 978-90-5911-181-3 • € 16,95
Lemm, Robert • Maria
ISBN 978-90-5911-395-4 • € 18,95
Lemm, Robert • Paus Benedictus XVI 
en de opkomst van Eurabia.
ISBN 978-90-5911-517-0 • € 16,95
Lemm, Robert • 
De autobiografie van Raúl Reyes 
ISBN 978-90-5911-823-2 • € 19,95
Lemm, Vera • Het huwelijksbureau
ISBN 978-90-5911-453-1 • € 10,95
Lenstra, Rinze • Anarchisme en
syndicalisme in Spanje
ISBN 978-90-5911-549-1 • € 24,95
Ley, Paul de • Holland-België, 1914-
1940. Een familiegeschiedenis
ISBN 978-90-5911-726-6 • € 16,95
Linden, Henk van der • Drie 
massagraven voor de Nederlandse kust. 
22 september 1914
ISBN 978-90-5911-990-1 • € 21.95

List, Gerry van der • Opgeruimd staat 
netjes
ISBN 978-90-75323-665 • € 16,95
Livestro, Joshua • Rechtsspraak
ISBN 978-90-5911-368-8 • € 16,95
Lodder, Leendert • Alstie maar niet 
wordt als zijn vader 
ISBN 978-90-5911-986-4 • € 19,95
Lofvers, Martijn • Dodenmars
ISBN 978-90-5911-565-1 • € 19,95
London, Jack • De vallei van de maan
ISBN 978-90-5911-995-6 • € 18,95
London, Jack • De witte stilte
ISBN 978-90-5911-184-4 • € 19,95
Louijs, Pierre • Drie zusters en hun 
moeder
ISBN 978-90-75323-252 • €14,95
Louw, Wim van de • De Boodschapper
ISBN 978-90-5911-991-8• € 18,95
Luijten, Jan A.F.M. • Canada en 
Noord-Brabant. Een band voor altijd
ISBN 978-90-5911-061-8 • €14,95
Luijten, Jan A.F.M. • Bergen op Zoom 
mei/mai 1940 (tweetalig)
ISBN 978-90-5911-229-2 • € 9,95
Luijters, Guus • Beroemde doden 
van Père Lachaise en andere grote 
begraafplaatsen van Parijs
ISBN 978-90-5911-447-0 • € 17,50
Luijters, Guus • In de ban van Jules Verne
ISBN 978-90-5911-280-3 • € 19,95
Lupus, Celeste • Apollo aan de Seine 
ISBN 978-90-5911-741-9 • € 24,95
Lupus, Celeste • Het Smalspoor 
ISBN 978-94-6153-022-6 • € 24,95
Luytgaarden, Eric van de • Man bijt 
jurist
ISBN 978-90-5911-493-7 • € 14,95
Magielse, Marco • Relict Zoeken naar 
de Grote Oorlog
ISBN 978-90-5911-827-0 • € 22,95
Maistre, Joseph de • De Satanische 
Revolutie
ISBN 978-90-5911-188-2 • € 24,95
Maiburg, Jan • De paardenfluisteraar 
van Oranje. Hazslinsky, Bernhard en 
Juliana en het inlichtingennetwerk voor 
de Bilderberggroep
ISBN 978-90-5911-983-3 • € 19,95
Malderik, Harmen • De laatste 
schaatser 
ISBN 978-90-5911-919-2 • € 15,95 
Mali, Anco • Margot Frank en de 
anderen 
ISBN 978-90-5911-192-9 • € 12,95
Mali, Anco • Uru. Of de weg naar 
onafhankelijkheid
ISBN 978-90-5911-153-0 • € 19,95
Mali, Anco • Gereformeerde jongens
ISBN 978-90-5911-518-7 • € 16,95
Mali, Anco • Een villa op de Mont 
Blanc
ISBN 978-90-5911-622-1 • € 17,95
Mali, Anco • Met voeten als strijkijzers. 
De balletcarrière van Alexandra van 
Rhijn.
ISBN 978-90-5911-841-6 • € 17,95

Anco, Mali • Het dierenbos 
ISBN 978-94-6153-003-5 • €12,95
Mallan, Karel • Als de dag van gisteren. 
Rotterdam, 10-14 mei 1940.
ISBN 978-90-5911-173-8 • € 24,95 
Man, Herman de • De barre winter van 
negentig.
ISBN 978-90-75323-399 • € 16,95
Mandele, Huigh van der/ 
Witteloostuijn, prof. Arjen van • 
Economen uit het verleden over de 
crisis van het heden
ISBN 978-90-5911-971-0 • € 19,95
Mann, Heinrich • De Onderdaan
ISBN 978-90-5911-813-3 • € 22.95
Mann, Thomas • Baas en hond
ISBN 978-94-6153-048-6 • € 16,95
Mann, Thomas • Nietzsche en 
Schopenhauer
ISBN 978-90-5911-090-8 • € 14,95
Mantingh, Arnoud/Maas, Ad • 
Management in het onderwijs
ISBN 978-90-5911-976-5 • € 19,95
Marácz, László • Hongaarse kentering
ISBN 978-90-75323-061 • € 27,95
Marijnissen, Jan • Nieuw optimisme
ISBN 978-90-5911-196-7 • € 12,50
Marne, Maerte • zie: Rabbeljé
Marres, René • Frederik Weinreb. 
Verzetsman en groot Schrijver (2e 
druk).
ISBN 978-90-5911-080-9 • €14,95
Marres, René • Vermoord en 
Verbannen. De aanvallen op Pim 
Fortuyn en Ayaan Hirsi Ali en hun 
verdediging van westerse waarden
ISBN 978-90-5911-516-3 • € 14,95
Marres, René • De verdediging van het 
vrije woord
ISBN 978-90-5911-7884 • € 16,95
Maser, Werner • Hermann Göring Een 
politieke carrière
ISBN 978-90-5911-346-6 • € 15,95
Maser, Werner • Hitlers brieven en 
notities
ISBN 978-90-5911-226-1 • € 29,95
Maser, Werner • Hitlers Mein Kampf
ISBN 978-90-75323-306 • € 24,95
Maser, Werner • Hitlers Mein Kampf 
(voordelige editie)
ISBN 978-90-5911-5905-3 • € 19,95
Maser, Werner • Hitler-Stalin
ISBN 978-90-5911-191-2 • € 29,95
Meer, Jos van der • Later is nu al. 
Levensverhaal van een zakenman
ISBN 978-90-5911-644-3 • € 18,95
Meer, Jos van der • Pijnlijk Paradijs
ISBN 978-90-5911-891-1 • € 18,95 
Meeter, E. • Willem 1, Willem II. 
Kranten, kerkers en koningen
ISBN 978-90-5911-051-9 • € 22,95
Meinsma, Jaap • Cirkels
ISBN 978-90-5911-867-6 • € 19,95 
Meinsma, Jaap • Het fantoom
ISBN 978-90-5911-791-4 • € 19,95
Melchers, Reginald • Het verloren 
evangelie van Malchus
ISBN 978-90-5911-738-9 • € 22,95
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Menting, Jan • Joachims leerjaar
ISBN 978-90-5911-673-3 • € 19,95
Menting, Jan • Zo was hij nu eenmaal 
gebakken
Rob Groenewoud Tjepor 14-6-1918 
Haren 19-1-2008
ISBN 978-90-5911-892-8 • € 17,95
Meulenkamp, Wim • Over de horizon 
ISBN 978-90-5911-036-6 • €12,95
Meulenkamp, Wim • Verloren Land
ISBN 978-90-75323-122 • €19,95
Meulenkamp, Wim, e.a. • Heer zie neer
ISBN 90-75323-16-6 • €19,95
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 978-90-5911-110-3 • € 16,95
Meyers, Jan • Mussert, een politiek 
leven
ISBN 978-90-5911-210-0 • € 12,95
Meyers, Jan • Esmée. Een vrouw in 
oorlogstijd 
ISBN 978-90-5911-846-1 • € 19,95
Middlebrook, Martin • De keizerslag
ISBN 978-90-5911-778-5• € 27,95
Middlebrook, Martin • De eerste dag 
aan de Somme
ISBN 978-90-5911-272-8 • €19,95
Middendorp, Hetty, • De sprong 10 
mensen die hun hart durfden te volgen
ISBN 978-90-5911-254-4• € 16,95
Mirbeau, Octave • De tuin der 
folteringen
ISBN 978-90-5911-267-4 • € 16,95
Moerenhout, Ron • Gevlogen 
paradijsvogels. Te vroeg overleden 
bekende Nederlanders 
ISBN 978-90-5911-826-3 • € 18.95
Moerenhout, Ron • Hoe is het met je 
boek?. Belevenissen van een debuterend 
schrijver 
ISBN 978-90-5911-968-0 • € 17.95
Molier, Arold • Oranje boven. De greep 
van de monarchie op kerk en staat 
ISBN 978-90-5911-100-4 • € 19,95
Molin, Rob • Gedreven door 
verwantschap. Huug Kaleis. Essays 
over W.F. Hermans
ISBN 978-90-5911-641-2 • € 19,95
Moor, Piet de • Brieven aan mijn 
postbode, Will Tura en Peter 
Vandermeersch
ISBN 978-90-5911-536-1 • € 10,95
Mouws, Frans • Boudewijn Büch. Een 
bibliografie
ISBN 978-90-5911-366-4 • € 17,95
Mouws, Frans • Weg uit Wassenaar
ISBN 978-90-5911-417-3 • € 17,95
Mouws, Frans • Tussen Büch & 
O’Hanlon
ISBN 978-90-5911-239-1 • € 9,95

Mouws, Frans / Westgeest, Paul 
• Boudewijn Büch. Markante 
herinneringen aan Ootmarsum
ISBN 978-90-5911-472-2 • € 14,95
Mouws, Frans • De bibliotheek van 
Boudewijn Büch
ISBN 978-90-5911-655-9 • € 17,95
Mreijen, Anne-Marie / Pierik,Perry • 
Het gewapende woord
ISBN 978-90-5911-609-2 • € 19,95
Mühren, J.C. • Verscheurd land 
Maximalisten blokkeren vrede in het 
Heilige Land
ISBN 978-90-5911-428-9 • € 16,95
Mulders, Jean Paul • De zoon van 
Hitler
ISBN 978-90-5911-836-2 • € 16,95
Mulier Wieke • Herinnering aan 
morgen
ISBN 978-90-5911-685-6 • € 14,95
Müller, Dieter • En God zal alle tranen 
drogen 
ISBN 978-90-5911-777-8 • € 18,95
Mutzenbacher, Josefine • Het leven van 
een Weense hoer
ISBN 978-90-75323-184 • € 14,95
Nagel, Jan • Boven het maaiveld
ISBN 90-5911-015-3 • €19,95
New Balls Please-1 •
Tijdschrift voor tennisliefhebbers. 
Jaargang 1 Voorjaar 2003
ISBN 90-5911-316-0 • € 12,50
New Balls Please-2 •
Tijdschrift voor tennisliefhebbers. 
Jaargang 1 Najaar 2003
ISBN 90-5911-208-3 • € 12,50
Nieuwenhuizen, Bert van •
Juliana, een onderschatte vorstin
ISBN 978-90-5911-792-1 • € 19,95
Nieuwenhuizen, Bert van • Het heeft 
Hare Majesteit behaagd
ISBN 978-90-5911-169-1 • € 12,95
Nieuwenhuizen, Bert van • Leve het 
ouder worden
ISBN 978-90-5911-310-7 • € 14,95
Nieuwenhuizen, Bert van •
Wilhelmina Vorstin op een te hoog 
voetstuk
ISBN 978-90-5911-947-5 • € 19,95
Nieuwenhuizen, Bert van •
Willem Drees vernieuwer voor, in en 
na de oorlog
ISBN 978-90-5911-946-8 • € 19,95
Nieuwenhuizen, Bert van •
Wim Eijk Aartsbisschop en opvolger 
van Willebrord
ISBN 978-90-5911-945-1 • € 19,95
Nieuwenhuizen, Bert van • Vaders 
Fanfare, Moeders Koor
ISBN 978-90-5911-506-4 • € 14,95
Nieuwenhuizen, Bert van • Een lintje 
van de koningin
ISBN 978-90-5911-503-3 • € 14,95
Nieuwenhuizen, Bert van • André 
Rouvoet
ISBN 978-90-5911-561-3 • € 17,95

Nieuwenhuizen, Bert van •‘Vaarwel, 
vaarwel tot wederziens’ Mooie woorden 
bij het laatste afscheid
ISBN 978-90-5911-917-8 • € 18,95
Nijenhuis, Ton • De Schetenboom
ISBN 978-90-5911-961-1 • € 12,95
Nolen, Ankie • Het land der Katharen
ISBN 978-90-5911-774-7 • € 19,95
Nolen, Ankie • Kruistocht tegen de 
Katharen
ISBN 978-90-5911-927-7 • € 19,95
Noo, Metta de • Er werd mij verteld, 
over Lucia de B. De klok, de klepel en 
de klokkeluider
ISBN 978-90-5911-974-1 • € 16,95
Oostlander, Arie • Leven in de dromen 
van gisteren
ISBN 90-5911-339-X • € 16,95
Oosthoek, Albert • De Rotterdamse 
arbeidsinzet
ISBN 978-90-5911-825-6 • € 15,95
Oostveen, Ine • z.o. Brader, Toof
Os, O.J. van • Een hemel op aarde 
ISBN 978-90-5911-782-2 • € 19,95
Os, Rien van • Vlucht uit de blauwe 
koepel 
ISBN 978-90-5911-953-6 • € 14,95
Otten, Lienka • Kopzorgen
ISBN 978-90-5911-693-1 • € 18,95
Otten, Willem Jan/Werkman, Hans 
• Willem de Mérode. De gedroomde 
zoon
ISBN 978-90-5911-999-4 • € 16,95
Ouweneel, Willem • Het Godsgetal
ISBN 978-90-5911-067-0 • € 19,95
Ouweneel, Willem J. • De Negende 
Koning
ISBN 978-90-5911-297-1 • € 27,95
Overy, Richard • Ruslands Oorlog
ISBN 978-90-5911-409-8 • € 24,95
Overy, Richard • Waarom de 
Geallieerden wonnen
ISBN 978-90-5911-697-9 • € 27,95
Paasse, M. • Gods grote plan met de 
wereld
ISBN 978-90-5911-695-5 • € 29,95
Paasse, M • Waarom het Christendom 
moest falen
ISBN 978-90-5911-853-9 • € 27,95
Paling, Kees • Mijnheer van Dale en de 
Apocalyps
ISBN 978-90-75323-764 • € 14,95
Paling, Kees • Coup Ravage,
staatsgrepen en blufpoker
ISBN 978-90-5911-028-1 • € 14,95
Paling, Kees • Operatie Tango. Een 
Oranjecoup op veteranendag
ISBN 978-90-5911-563-7 • € 17,95
Papini, Giovanni • Het avondrood der 
filosofen
ISBN 978-90-5911-250-6 • € 17,95
Paris, Francis • Marek.
Het Armeense Medaillon
ISBN 978-90-5911-915-4 • € 9,95
Paris, Francis • Marek. Het uur van de 
dode wolf
ISBN 978-90-5911-914-7 • € 9,95
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Paris, Francis • Marek.
De val van de feniks
ISBN 978-90-5911-916-1 • € 9,95
Pasmans,Erwin • Donderslag bij 
heldere hemel
ISBN 978-90-5911-193-6 • € 17,95
Pauw, Raf de • Uilen voor Athene
ISBN 978-90-5911-899-7 • € 18,95
Peeke, Mitch / Walsh Jones, Kevin /
Jones, Steven • Het drama van de 
Lusitania
ISBN 978-90-5911-300-8 • € 19,95
Peeters, Joop • De Duitse inval in 
België
ISBN 978-90-5911798-3 • € 18,95
Pertüz, G. • Onvoorzien 
ISBN 978-90-5911-854-6 • € 10,95
Pieffers, Lex • Verliefd op Adolf
ISBN 978-90-5911-553-8 • €19,95
Pieper, Josef • Rust en beschaving
ISBN 978-90-5911-477-7 • € 16,95
Pierik, Perry • Hongarije 1944-1945
ISBN 978-90-75323-030 • € 27,95
Pierik, Perry • Van Leningrad tot 
Berlijn. Nederlandse vrijwilligers in
dienst van de Duitse Waffen-SS
ISBN 978-90-5911-413-5 • € 27,95
Pierik, Perry • Hitlers Lebensraum
ISBN 978-90-5911-611-5 • € 27,95
Pierik, Perry • Tannenberg. Erich 
Ludendorff and the Defense of the 
Eastern German Border in 1914
ISBN 978-90-5911-106-6 • € 12,50 
Pierik, Perry / Pors, Henk • De verlaten 
monarch. Wilhelm II in Nederland
ISBN 90-75323-49-2 • €19,95
Pierik, Perry • Karl Haushofer en het 
nationaal-socialisme
ISBN 978-90-5911-376-3 • € 25,95
Pierik, Perry (red.) • De wereld van 
Martin Ros in vraag en antwoord
ISBN 978-90-5911-719-8 • € 14,95
Pierik, Perry (red.) • Martin Ros vijftig 
jaar op wacht
ISBN 978-90-5911-720-4 • € 14,95
Pierik, Perry e.a. • Ten oorlog
ISBN 978-90-5911-712-9 • € 32,95
Pierik, Perry / Huijser, Wim • De inkt 
van Arcadia
ISBN 978-90-5911-672-6 • € 24,95
Pierik, Perry / Huijser, Wim • Het 
geheime leven
ISBN 978-90-5911-831-7 • € 24,95
Pierik, Perry (red.) • Friedrich Knolle. 
Bekentenissen van een SD-officier 
ISBN 978-90-5911-912-3 • € 19,95 
Pierik, Perry / Kip Gerbrand • 
Hellehonden en ander dierenleed 1914 
– 1945
ISBN 978-90-5911-837-9 • € 22,95
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 978-90-5911-006-9 • € 24,95
Pierik, Perry / Martin Ros (red.) 
• Vierde bulletin van de Tweede 
Wereldoorlog
ISBN 978-90-5911-032-8 • € 26,95
Pierik, Perry / Martin Ros / Robin 
te Slaa (red.) • Vijfde bulletin van de 
Tweede Wereldoorlog
ISBN 978-90-5911-176-9 • € 24,95
Pierik, Perry / Martin Ros / Robin
te Slaa (red.) • Zesde bulletin van
de Tweede Wereldoorlog
ISBN 978-90-5911-109-7 • € 24,95
Pierik, Perry / Martin Ros / Jet van 
Swieten (red.) • Zevende bulletin van 
de Tweede Wereldoorlog
ISBN 978-90-5911-309-1 • € 22,95
Pierik, Perry / Martin Ros / Jet van 
Swieten (red) • Achtste bulletin van de 
Tweede Wereldoorlog
ISBN 978-90-5911-281-0 • € 24,95
Pierik, Perry / Martin Ros / Jet van 
Swieten (red) • Negende bulletin van 
de Tweede Wereldoorlog
ISBN 978-90-5911-253-7 • € 24,95
Pierik, Perry / Martin Ros / Jet van 
Swieten (red) •
Tiende bulletin van de Tweede 
Wereldoorlog
ISBN 978-90-5911-502-6 • € 24,95
Pierik, Perry / Bert van Nieuwenhuizen 
(red.) • Elfde bulletin van de Tweede 
Wereldoorlog
ISBN 978-90-5911-648-1 • € 24,95
Pikkemaat, Guus • Eleonora 
van Aquitanië 1122-1204. Een 
bijzondere vrouw in het zomertij der 
middeleeuwen.
ISBN 978-90-5911-510-1 • € 29,95
Pikkemaat, Guus • Eleonora 
van Aquitanië 1122-1204. Een 
bijzondere vrouw in het zomertij der 
middeleeuwen. Midprice uitgave
ISBN 978-90-5911-984-0 • € 19,95
Pikkemaat, Guus • Jeanne d’Arc
ISBN 978-90-5911-750-1 • € 19,95 
Pikkemaat, Guus • Willem de 
Troubadour. Hertog van Aquitanië 
1087-1127. Deugniet en dichter.
ISBN 978-90-5911-980-2 • € 19,95
Piriac, Jan • Het geldmonster
ISBN 978-90-5911-595-8 • € 14,95
Pisa, Pauline • Het gestolen wijf
ISBN 978-90-5911-616-0 • € 10,95
Plesman, Albert • Jan Plesman. Een 
vliegende Hollander
ISBN 978-90-5911-509-5 • € 22,95
Poel, David de • Het verraad
ISBN 978-90-75323-818 • € 9,95
Poel, David de • Het vertrek
ISBN 978-90-75323-740 • € 9,95
Poel, David de • Blauwzeer
ISBN 978-90-5911-445-6 • € 17,95

Poort, Karel • Het mantelpakje 
ISBN 978-90-5911-756-3• € 19,95
Poortinga, Sipco • De Braziliaanse 
bruid Over regels en liefde
ISBN 978-90-5911-992-5 • € 17,95
Pors, Henk • De Prins van Wieringen
ISBN 978-90-75323-979 • € 9,95
Pos, Arie • Het paviljoen van porselein
ISBN 978-90-5911-892-4 • € 32,95
Post, Willem • Dollars, macht en 
idealen
ISBN 978-90-75323-689 • € 12,45
Post, Willem • Keerpunt. Amerika 
voor, op en na 11 september
ISBN 90-5911-042-0 • € 14,95
Post, Willem • Het Witte Huis. Het 
presidentschap en de verkiezingen van 
2008
ISBN 978-90-5911-633-7 • € 14,95
Post, Willem • Obamawereld. Wat we 
van de president kunnen verwachten
ISBN 978-90-5911-796-9 • € 12,95
Praag, Prof.H.M. van •
Joden-haat en zions-haat. Een drama in 
vijf bedrijven 
ISBN 978-90-5911-795-2 • € 18.95
Prakke, Bernard • Rivaliteit zonder 
einde. Over de gebroeders Karel en 
Gerard van het Reve
ISBN 978-90-5911-642-9 • € 12,95
Presser, dr. Jacques • Ondergang 1 en 2 
ISBN 978-90-5911-291-9 • € 49,95
Prick, Harry • Een andere
Boudewijn Büch
ISBN 978-90-5911-334-3 • € 18,95
Prinz, Alois • De bekoring van het 
begin. Het leven van Hermann Hesse
ISBN 978-90-5911-062-5 • € 25,50
Puchinger, George • Jonge jaren 1921-
1945
ISBN 978-90-75323-900 • € 24,95
Raak, Ronald van • Het rijke rooie 
leven. Met voorwoord Jan Marijnissen
ISBN 978-90-5911-125-7 • € 14,95
Raak, Ronald van / Sjaak van der 
Velden (red.) • Socialisten. Mensen 
achter de idealen •
ISBN 978-90-5911-781-5 • € 14,95
Raak, Ronald van • Woorden in de 
strijd
ISBN 978-90-5911-637-5 • €14,95
Rabbani, Mouin / Soesman, Gideon 
/ Diepenbroek, André • Neef aan de 
overkant
ISBN 978-90-5911-131-8 • €19,95
Rabbeljee, Marijke • Kindje van de 
minne
ISBN 978-90-5911-303-9 • € 17,95
Rademakers, Jef • Voorgoed voorbij
ISBN 978-94-6153-035-6 • € 12,95
Rameijer, Jaap • De geheimen van 
Rennes-le-Château Deel 1
ISBN 978-90-5911-205-6 • € 19,95
Rameijer, Jaap • De geheimen van 
Rennes-le-Château Deel 2
ISBN 978-90-5911-215-5 • € 19,95



aSPEKT FonDSLIJST VoorJaar 2011

115
> zie ook: English editions

w
w

w
.facebook.com

/uitgeverijaspekt

Rameijer, Jaap • De geheimen van 
Rennes-le-Château Deel 3
ISBN 978-90-5911-508-8 • € 19,95
Rameijer, Jaap • Leer mij (de) vrouwen 
kennen
ISBN 978-90-5911-670-2 • € 17,95
Rameijer, Jaap • Glastonbury en de 
heilige graal
ISBN 978-90-5911-932-1 • € 19,95
Reinders, Ank • Nannerl De zus van 
Mozart
ISBN 978-90-5911-879-9 • € 12,95
Reijden, Joop van der • Mijn jaren op 
het Gooise Matras
ISBN 978-90-5911-383-1 • € 22,95
Reijmerink, Marcel • Alles moet anders
ISBN 90-75323-05-0 • € 16,95
Reijmerink, Marcel e.a. • De eeuwige 
belofte van Eldorado
ISBN 90-75323-09-3 • € 16,95
Renard,Véronique • Pantau in India
ISBN 978-90-5911-456-2 • € 16,95
Renders, Hans / Arnoldussen, Paul •
Jong in de jaren dertig
ISBN 978-90-5911-246-9 • € 16,95
Rensen, Marleen • Lijden aan de tijd. 
Franse intellectuelen in het Interbellum 
ISBN 978-90-5911-744-0 • € 24,95
Rétyi, Andreas von • Skull & Bones. 
De geheime macht van Amerika’s elite
ISBN 978-90-5911-511-8 • € 18,95
Rieschke-Lenfert, Yvonne • Bijzondere 
ontmoetingen in Frankrijk
ISBN 978-90-5911-689-4 • €17,95
Rietman, Hélène • De Passant
ISBN 978-90-5911-548-4 • €17,95
Rifa’i Amal / Ainbinder, Odelia • Wij 
willen beiden hier leven. Vriendschap 
onder vuur in Jeruzalem
ISBN 978-90-5911-317-6 • € 16,95
Rijkers, Henk / Lemm, Robert • Een 
grote paus
ISBN 978-90-5911-418-0 • € 15,50
Rijn, Willem van • Een nieuwe weg
ISBN 978-90-5911-394-7 • € 14,95
Roden, Mary van • Kaddiesj. Roman
ISBN 978-90-5911-799-0 • € 18.95 
Roemer, Astrid • Zolang ik leef ben ik 
niet dood
ISBN 978-90-5911-319-0 • € 22,95
Roemer, Emile • Tot hier en nu verder 
ISBN 978 -90-5911-404-3 • € 10,95
Roest, Maarten van der • Nicolas 
Sarkozy
ISBN 978-90-5911-602-3 • € 16,95
Roodt, Evelyn de • Onsterfelijke 
fronten
ISBN 978-90-5911-122-6 • € 24,95
Roosmalen, Marcel van • De Pimmels
ISBN 978-90-5911-256-8 • € 14,95
Roosmalen, Marcel van • Op pad met 
Pim
ISBN 978-90-5911-070-0 • € 14,95
Roosmalen, Marcel van • Op campagne 
met Oranje
ISBN 978-90-5911-469-2 • € 12,95

Rooy, Sam en Wim van (red.) • De 
Islam. Kritische essays over een 
politieke religie
ISBN 978-90- 5487-783-7• € 29,95
Rooyen, Jules van • De mond voorbij 
gepraat. Godsdienst, samenlevingen, 
cultuur, ethiek en politiek
ISBN 978-90-5911-039-7 • € 19,95
Ros, Martin • Bloednacht Mayerling 
1889-1945
ISBN 978-90-5911-236-0 • € 16,95
Ros, Martin • Herinneringen aan mijn 
Rijke Roomse Jeugd
ISBN 978-90-5911-079-3 • € 15,-
Ros, Martin • Een vergeten oorlog. 
Polen-Rusland 1920
ISBN 978-90-5911-248-3 • € 12,50
Ros, Martin • Elisabeth. Leven en dood 
van Sisi
ISBN 978-90-5911-140-0 • € 19,95
Ros, Martin • Vuurnacht Haïti 
ISBN 978-90-5911-967-3 • € 21,95
Ross, Tomas • Take Care! • 
ISBN 90-5911-480-9 • € 12,95
Rozendaal, Simon • Het is mijn lijf Een 
nieuwe revolutie: Patient Power
ISBN 978-90-5911-143-1 • € 14,95 
Rozendaal, Simon • Een vreemde 
ziekte. Patienten over sikkelcelziekte en 
thalassemie
ISBN 978-90-5911-624-5 • € 12,95
Ruben, Barry / Küntzel, Matthias e.a. • 
Iran. zie: CIDI Informatiereeks
Ruding, Onno • Markt en Moraal 
Edmund Burkelezing III
ISBN 978-90-5911-378-7 • € 9,95
Ruig, Rob de • Theodor Lessing
ISBN 978-90-5911-820-1 • € 17.95
Ruiter, Arie de • Koopman in de 
Gouden Eeuw
ISBN 978-94-6153-030-1 • € 18,95
Rutting, Raymond / Groeneveld,
Johan • Tussen twaalf en twee
ISBN 90-75323-54-9 • € 19,95
Ruijs, Paul • Wij zien u wel in de 
rechtszaal
ISBN 978-90-5911-011-3 • € 19,95
Ruijs, Paul • Medische missers, 
juridisch gesjoemel
ISBN 978-90-5911-628-3 • € 19,95
Sakkers, Hans • Enigma en de strijd 
om de Westerschelde Het falen van de 
geallieerde opmars in september 1944
ISBN 978-90-5911-001-1 • € 22,95
Samson, Sigbert • De toekomst wordt 
anders
ISBN 978-90-5911-753-2 • €18,95
Santosh, D. • Op de keien
ISBN 978-90-5911-692-4 • € 17,95
Saraber, Pierre • Daar zijn de Polen! 
Op zoek naar een betere toekomst 
ISBN 978-90-5911-807-2 • € 16,95
Schaik, Ad van • Sri Lanka Een 
dictionnaire amoureux 
ISBN 978-94-6153-011-0 • € 17,95
Schaik, Lot van • Het Europese hert. 
Een leerboek 
ISBN 978-94-6153-016-5• € 20,00

Schalekamp, Jean • Van een eiland kun 
je niet vluchten
ISBN 90-75323-45-X • € 16,95
Scheer, Arnold-Jan • Wild Geraas. Mijn 
wonderlijke reizen met Sinterklaas en 
Kerstman.
ISBN 978-90-5911-901-7 • € 19,95
Schermerhorn-Bendeler, Maja • Oorlog 
vanaf de zijlijn
ISBN 978-90-5911-592-7 • € 14,95
Schilders, Ed • Het rijke roomse lezen
ISBN 90-75323-15-8 • € 12,45
Schmitz, Jacques • Ver paradijs
ISBN 90-75323-40-9 • € 14,95
Scholtens, Gijs • Taskforce Uruzgan
ISBN 978-90-5911-621-4 • € 19,95
Schortinghuis-Sprangers, Addy • Te 
weinig tijd voor elkaar?
ISBN 978-90-5911-243-8 • € 15,95
Schuhmacher, Peter • De zaak Aernout
ISBN 978-90-5911-897-3 • € 18,95 
Schurgers, Jan • De ondoorgrondelijke 
wegen naar Popayan
ISBN 978-90-5911-819-5 • € 16,95
Schutten, Anne-Mieke • ‘Geef mij 
maar een slappe whisky’, Freddy 
Heineken. Een biografische schets
ISBN 978-90-5911-435-7 • € 14,95
Schutten, Anne-Mieke • Stiefen en 
Exen 
ISBN 978-90-5911-709-9 • € 14,95
Schuurman, Barend • J.S. Bach 
Matthäus Passion
ISBN 978-90-5911-716-7 • € 16,95
Schuurman Victoria • De kus van God 
en andere kerstverhalen
ISBN 978-90-5911-918-5 • € 14,95
Scruton, Roger • De betekenis van het 
Conservatisme. Edmund Burkelezing-1
ISBN 978-90-5911-021-2 • € 9,95
Shabahzi, Nikita • Aardappeleters & 
Allochtonen
ISBN 978-90-5911-450-0 • € 14,95
Shakespeare, William • Hamlet. 
Vertaald, ingeleid en geannoteerd door 
Willem J. Ouweneel
ISBN 978-90-5911-348-0 • € 22,95
Siebelt, Peter • Econostra. Het netwerk 
achter Volkert van der Graaf
ISBN 978-690-5911-287-2 • € 22,-
Siebelt, Peter • Rara, wie ben ik
ISBN 978-90-5911-099-1 • € 17,50
Siebelt, Peter • Mabel. ‘Koninklijk’ Bal 
Masqué
ISBN 978-90-5911-329-9 • € 19,95
Siebelt, Peter • De Vierde Wereldoorlog
ISBN 978-90-5911-490-6 • €22,95
Siebelt, Peter • Vissers in troebel water 
ISBN 978-90-5911-114-1 • € 9,95
Siebelt, Peter • Sinistra. Politieke 
maffiosi op Haags, provinciaal en 
gemeentelijk niveau.
ISBN 978-90-5911-525-5 • € 17,95
Sigmund, Anna Maria • Walkuren 
van het Derde Rijk. De vrouwen van 
de nazi’s
ISBN 978-90-5911-034-2 • € 24,95
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Simons, Dré • Gevangen in zijn eigen 
geest 
ISBN 978-90-5911-656-6 • € 18,95
Sizoo, Hans • De verspreiding van een 
abuis
ISBN 978-90-5911-859-1 • € 27,50
Slok, Job • Ik vind uw brieven 
bijzonder nuttig. Darwins brieven aan 
Nederlandse tijdgenoten 
ISBN 978-90-5911-828-7• € 18,95
Slok, Job • Darwin. Biografie
ISBN 978-90-5911-857-7 • € 16,95
Slootweg, Timo • Bij tijd en wijle
ISBN 978-90-5911-459-3 • € 16,95
Sluijs, Evert van der • Vanavond wil ik 
wel vrijen, Jan 
ISBN 978-90-5911-780-8 • € 18,95
Smelik, Karel A.D. • De Protocollen 
van de Wijzen van Zion
ISBN 978-90-5911-403-6 • € 18,95
Smit, Reint Jan • Epos Europa 
Europese Canon- momenten die 
beslissend waren voor ons continent 
ISBN 978-90-5911-752-5 • € 24,95 
Smulders, Jan • De ware Graal en zijn 
valse hoeders
ISBN 978-90-5911-301-5 • € 17,95
Snijders, Arjan • ‘Herinnert u zich 
deze nog?’ 30 jaar ups en downs van 
Veronica
ISBN 978-90-5911-405-0 • € 34,95
Soesan, Simon • Patatje vrede
ISBN 978-90-5911-533-0 • € 17,95
Soest, Aaldert van • Oorlog op afstand 
zie: CIDI –Informatiereeks
Son, Wil van • Bijten in beton
ISBN 978-90-5911-923-9 • € 18,95
Soukup, Uwe • Ik ben nu eenmaal 
Duitser Sebastian Haffner
ISBN 978-90-5911-088-5 • € 26,-
Spinhoven, Marian • Niet te geloven. 
Ex-priester Eugène Guljé over de 
oorlog, moord op zijn vader, de kerk, 
drugs, geloof en geluk
ISBN 978-90-5911-571-2 • € 16,95
Stahlecker, Adrian • Hildegard Knef. 
Een ster Een tijdperk
ISBN 978-90-5911-476-0 • € 25,-
Stahlecker, Adrian • Goebbels’ 
droomfabrieken
ISBN 978-90-5911-298-8 • € 24,95
Stahlecker, Adrian • Een liefde tussen 
oorlog en vrede
ISBN 978-90-5911-211-7 • € 22,95
Stahlecker, Adrian • Schilderswijk en 
Society
ISBN 978-90-5911-491-3 • € 24,95
Stahlecker, Adrian • De Muze Ine Veen
ISBN 978-90-5911-304-6 • € 24,95
Stahlecker, Adrian • Romy Schneider. 
Een leven vol triomfen en tragedies
ISBN 978-90-5911-165-3 • € 24,95
Stahlecker, Adrian • Stijliconen en 
idolen. Film & Mode
ISBN 978-90-5911-598-9 • € 25,95

Stahlecker, Adrian • Nederlandse 
acteurs in de Weimarrepubliek en 
Nazi-Duitsland.
ISBN 978-90-5911-665-8 • € 22,95
Stahlecker, Adrian • Hollywood 
Giganten. Joodse immigranten en de 
Amerikaanse film 
ISBN 978-90-5911-749-5 • € 22,95 
Stahlecker, Adrian • Het andere 
Hollywood. Gays, Lesbo’s en Bi’s in de 
filmstad 
ISBN 978-90-5911-930-7 • € 22,95 
Stahlecker, Adrian • Intriges en 
schandalen aan het Spaanse hof 
ISBN 978-90-5911-830-0 • € 24,95
Stahlecker, Adrian • Roman Polanski 
ISBN 978-90-5911-936-9 • € 22,95 
Stahlecker, Adrian • Franco en de 
Spaanse monarchie
ISBN 978-90-5911-801-1 • € 19,95
Staller, Jack / Boven, Graddy • 
Nederlandse geschiedenis in potlood. 
Tekeningen van Jack Staller 
ISBN 978-90-5911-964-2 • € 27,95 
Stam, Arthur • De CPN en haar 
buitenlandse kameraden
ISBN 978-90-5911-206-3 • € 32,-
Stam, Arthur • The Diplomacy of the 
New Order
ISBN 978-90-5911-436-4 • € 12,50 
Stam, Arthur • Trotzki
ISBN 978-90-5911-451-7 • € 16,95
Stein, George H. • De Waffen SS
ISBN 978-90-5911-705-1 • € 26,95
Steiner, Bram • De toekomst van de 
mensheid op aarde
ISBN 978-90-5911-851-5 • € 19,95
Stelt, Nataschja van der • Verdriet 
zonder tranen. De Puttense moordzaak
ISBN 978-90-5911-658-0 • € 12,95
Stokvis, Willemijn • De verborgen 
wereld van Eugène Brands
ISBN 978-90- 7896-467-4 • € 32,50
Strindberg, August • Huwelijksverhalen
ISBN 978-90-5911-097-7 • € 16,95
Stijnen, Carlie • Maison Perdue
ISBN 978-94-6153-040-0 • € 18,95
Stuivenga, Marcel • Iers niemandsland
ISBN 978-90-5911-350-3 • € 24,95
Suurenbroek, Martijn • Labouchère’s 
laatste vriend
ISBN 978-90-5911-568-2 • € 19,95
Talens, Egbert • Een bijzondere relatie. 
Het conflict Israël-Palestina
nader bekeken 1897-1993
ISBN 978-90-5911-222-3 • € 32,-
Terwisscha van Scheltinga, Gerard • 
Bloedkoraal. Met de 1e mariniersdivisie 
op Guadalcanal, Cape Gloucester, 
Pelleliu en Okinawa
ISBN 978-90-5911-978-9 • € 21,95
Terwisscha van Scheltinga, Gerard • 
Trouw zonder eer. Het gewelddadige 
leven van een SS-officier
ISBN 978-90-5911-664-1 • € 29,95

Tetteroo, Pater Tom O.F.M e.a. • 
Dagboek op toiletpapier
ISBN 978-90-5911-335-0 • € 14,95
Theobald, Theo • Succesvaders
ISBN 978-90-5911-646-7 • € 14,95
Thomassen, Jean • Zwendel in de 
kunst-en antiekhandel
ISBN 978-90-5911-285-8 • € 24,95
Thomassen, Jean • Evangelie van het 
kwaad
ISBN 978-90-5911-556-9 • € 19,95
Thomassen, Jean • Egypte eerder en 
anders. Mysteries uit de oudheid
ISBN 978-90-5911-575-0 • € 24,95
Thomassen, Jean • Smeerlappen in de 
kunst
ISBN 978-90-5911-599-6 • € 24,95
Thomassen, Jean • Muziek van de 
duivel! Jazz, Blues, Rock ’n Roll en 
Punk
ISBN 978-90-5911-708-2 • € 24,95
Thomassen, Jean • Mediums en andere 
fenomenen 
ISBN 978-90-5911-751-8 • € 22,95 
Thomassen, Jean • Was Adam een 
gorilla? Waarheid en legende rond onze 
oorsprong
ISBN 978-90-5911-929-1 • € 21,95
Thomassen, Jean • Kanttekeningen bij 
de Holocaust 
ISBN 978-90-5911-696-2 • €19,95
Thomasse, Jean, Veen, Ine Veen • 
Dierenbescherming of dierenleed z.o. 
Veen, Ine
Thurlings, Bert • Wie schiep Egypte? 
De verborgen geheimen van de farao’s
ISBN 978-90-5911-512-5 • € 24,95
Thurlings, Bert • Wie hielp de mens? 
Een andere kijk op onze geschiedenis
ISBN 978-90-5911-627-6 • € 24,95
Thurlings, Bert • De verborgen 
geheimen van de mensheid. Set van 
twee boeken (Wie hielp de mens? en 
Wie schiep Egypte?)
ISBN 978-90-5911-773-0 • € 29,95
Tiesema, Bob • Eilanders 
ISBN 978-90-5911-920-8 • € 18,95
Tiggelen, Martijn van • De bevrijding 
van Steenbergen of Scherven van een 
spiegel
ISBN 978-90-5911-596-5 • € 16,95
Tiggelen, Martijn van • De horizont en 
de blauwe hemel
ISBN 978-90-5911-600-9 • € 14,95
Tiggelen, Martijn van • Geheimen en 
gevaren
ISBN 978-90-5911-906-2 • € 18,95
Tongeren, Alda van • De windstille 
schuur
ISBN 978-90-5911-203-2 • € 12,95
Toonen, Elbert • De Russische tragedie 
onder Gorbatsjov en Jeltsin
ISBN 978-90-5911-320-6 • € 27,95
Toonen, Elbert • Poetin
ISBN 978-90-5911-221-6 • € 16,95
Toonen, Elbert • Stalin
ISBN 978-90-5911-441-8 • € 16,95
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Toorn, Margriet van den • Het verhaal 
van mijn moeder Sebelia
ISBN 978-90-5911-745-7 • € 18,95
Tricht, Coen van • Het schimmenrijk 
van W.F. Hermans
ISBN 978-90-5911-560-6 • €12,95
Tricht, Coen van • De Ondergrondse
ISBN 978-90-5911-662-7 • € 19,95
Tricht, Coen van • De Koude Oorlog
ISBN 978-90-5911-783-9 • € 24,95
Trolsky Tymen • Het einde van de 
eeuwigheid
ISBN 90-75323-91-3 • € 24,95
Trolsky, Tymen • De Klimmer
ISBN 978-90-5911-046-5 • € 16,95
Trolsky, Tymen • Karl Marx 
Universiteit Roman van een revolte 
ISBN 978-90-5911-902-4 • € 22,95
Tromp, Bart • Verraad op de
Balkan. Een kroniek
ISBN 978-90-75323-146 • € 16,95
Tromp, Bart • Tegen het vergeten
ISBN 978-90-75323-238 • € 16,95
Tromp, Bart • Karl Marx
ISBN 978-90-5911-180-6 • € 17,95
Trotzky, Leon • Stalin. Een biografie
ISBN 978-90-5911-278-0 • € 27,95
Tudjan, Branimir • Krav Maga for Life 
ISBN 978-90-5911-928-4 • € 17,95
Tulkens, Ria • Mijn vriendjes de dieren 
ISBN 978-90-5911-779-2 • € 14,95
Üngör, Uður Ümit • Vervolging, 
onteigening en vernietiging. De 
deportatie van Ottomaanse
Armeniërs tijdens de Eerste 
Wereldoorlog
ISBN 978-90-5911-535-4 • € 14,95
Vaanholt, Marleen te • Mijn pad van 
evolutie
ISBN 978-90-5911-629-0 • € 17,95
Vaartjes, Gé • Herman de Man. Een 
biografie
ISBN 978-90-75323-412 • € 32,95
Vaessen, Henk • Stille finale
ISBN 978-90-5911-496-8 • € 19,95
Vaessen, Henk • Piel de heilige
ISBN 978-90-5911-530-9 • € 17,95
Vaessen, Henk • Herfstlicht
ISBN 978-90-5911-740-2 • € 12,95
Valk, Arno van der • Hermans. Het 
grootste gelijk buiten Nederland
ISBN 978-90-5911-048-9 • € 17,50
Valk, Arno van der • 
De calvinistische voyeur. Jan Wolkers 
in Zweden
ISBN 978-90-5911-103-5 • € 17,50
Vandamme , Bart • De snelste mens 
ter wereld
ISBN 978-90-5911-860-7 • € 19,95
Vanvugt, Ewald • Cynthia en haar grote 
liefde
ISBN 978-90-5911-457-9 • € 16,95
Vanvugt, Ewald • Zwartboek van 
Nederland overzee. Wat iedere 
Nederlander moet weten
ISBN 978-90-5911-052-6 • € 27,95

Vanvugt, Ewald • Roofgoed
ISBN 978-90-5911-914-7 • € 27,95
Vanvugt, Ewald • Weerzien met Lucine. 
Een dag-en nachtboek uit de Stille 
Zuidzee
ISBN 978-90-5911-255-1 • € 16,95
Vanvugt, Ewald • De Bewondering
ISBN 978-90-5911-671-9 • € 17,95
Vastrick, Jan Chr. • Een schijn van 
vooruitgang. Moraal en praktijk achter 
de vrije markt
ISBN 978-90-5911-654-2 • € 16,95
Veen, Ine • Moord ‘namens de Kroon’? 
Het ultieme leven van Pim Fortuyn
ISBN 978-90-5911-554-5 • € 24,95
Veen, Ine • Bedrog om de kroon Het 
geheim van Juliana en Beatrix
ISBN 978-90-5911-996-3 • € 19,95
Veen, Ine • Alarm, u wordt vergiftigd 
ISBN 978-90-5911-739-6 • € 24,95 
Veen, Ine • Kasteel Slottania
ISBN 978-90-5911-607-8 • € 24,95
Veen, Ine • Een vreemde op het kasteel
ISBN 978-90-5911-784-6 • € 19,95
Veen, Ine • Verloren verleden
ISBN 978-90-5911-998-7 • € 19,95
Veen, Ine, / Thomassen Jean • 
Dierenbescherming of dierenleed
ISBN 978-90-5911-691-7 • €18,95
Veen, Koert ter • Athos, 
monnikeneiland
ISBN 978-90-5911-024-3 • € 12,95
Veen, Koert ter • Van lammeren naar 
leeuwen. Over de opkomst van het 
christendom
ISBN 978-90-5911-178-3 • € 24,95
Veen, Koert ter • Protestants 
fundamentalisme in het Groningse 
Faan
ISBN 978-90-5911-082-3 • € 22,95
Veen, Koert ter • De tempeliers
ISBN 978-90-75323-894 • € 24,95
Veen, Koert ter • De Heilige Graal
ISBN 978-90-5911-461-6 • € 16,95
Veen, Lennaert van • Koningen van de 
Himalaya. 
Fascinerende ervaringen in Nepal en 
Tibet
ISBN 978-94-6153-023-3 • € 18,95
Veld, Hans in ‘t • Chronisch
depressief?
ISBN 978-90-5911-390-9 • € 16,95
Veld, J./ Vliet, L. van der • Versteend 
verdriet. Symbolen en gedichten op 
grafstenen
ISBN 978-90-5911-084-7 • € 17,-
Veldman, Hans • De perschef als 
biograaf
ISBN 978-90-75323-962 • € 22,95
Veldman, Hans • De strijd om het 
Witte Huis.
ISBN 978-90-5911-537-8 • € 17,95
Veldman, Hans • John F. Kennedy De 
geschiedenis van een imago
ISBN 978-90-5911-862-1 • € 16,95

Veldman, Hans • De Amerikaanse
keizer, John McCain
ISBN 978-90-5911-713-6 • € 12,95
Veldman, Hans / Parlevliet, Theo • 
Spierballentaal en cowboylaarzen. 
Reagan, Bush 1 en Bush II in 
de context van het Amerikaanse 
conservatisme
ISBN 978-90-5911-446-3 • € 17,50
Velthoven, Paul van • Raymond
Aron. Het verantwoorde engagement
ISBN 978-90-5911-492-0 • € 24,95
Verbruggen, René • Verminnen
ISBN 978-90-5911-761-7 • € 19,95
Verhey, Anton • Van Babylon tot 
Bagdad. De infanterist door de Eeuwen 
heen •
ISBN 978-90-5911-742-6 • € 24,95
Verhey, Anton • Taferelen uit de 
geschiedenis
ISBN 978-90-5911-865-2 • € 27,95 
Verhoef, C.E.H.J. • De slag om de 
Ginkelse heide
ISBN 978-90-5911-060-1 • € 14,95
Verhoef, C.E.H.J. • Nieuwpoort 1600 
ISBN 978-90-75323-863 • € 19,95
Verhoeven, H.C.M. • Darwins derde dag
ISBN 978-90-5911-757-0 • € 14,95
Verkijk, Dick • Die slappe 
Nederlanders. Of viel het toch wel mee 
in 1940-1945?
ISBN 978-90-5911-030-4 • € 12,45
Verkijk, Dick • Van pantservuist tot 
pantservest
ISBN 90-75323-20-4 • € 24,95
Verkijk, Dick • De Sinterklaas razzia 
van 1944
ISBN 978-90-5911-279-7 • € 22,95
Verkijk, Dick • Harry Mulisch. Fel 
anti-nazi. Maar sinds wanneer?
ISBN 978-90-5911-263-6 • € 9,95
Verkijk, Dick • Bertje was zo’n lief 
jongetje. De tragische ondergang van
de familie Sanders
ISBN 978-90-5911-5705 • € 17,95
Vermaat, Emerson • Anton Mussert en 
zijn conflict met de SS
ISBN 978-94-6153-021-9 • € 24,95
Vermaat, Emerson • ‘Het is allemaal de 
schuld van Joden en Amerikanen’
ISBN 90-5911-406-X • € 14,95
Vermaat, Emerson • Misdaad, migratie 
en cultuur
ISBN 978-90-5911-150-9 • € 24,95
Vermaat, Emerson • De dodelijke 
planning van Al Qaida
ISBN 978-90-5911-231-5 • € 22,95
Vermaat, Emerson • De Hofstad-groep. 
Portret van een radicaal islamitisch 
netwerk
ISBN 978-90-5911-292-6 • € 13,95
Vermaat, Emerson • Nederlandse Jihad 
ISBN 978-90-5911-104-2 • € 22,95
Vermaat, Emerson • De Evangelische 
Omroep. 
Ontstaans-geschiedenis
ISBN 978-90-5911-547-7 • € 15,95
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Vermaat, Emerson • Het Ribbentrop-
Molotov pact
ISBN 978-90-5911-805-8 • € 19,95 
Vermaat, Emerson • Nazi’s, 
communisten en islamisten. 
Opmerkelijke allianties tussen 
extremisten
ISBN 978-90-5911-721-1 • € 19,95
Vermaat, Emerson • Heinrich Himmler 
en de cultus van de dood
ISBN 978-90-5911-951-2 • € 22,95
Vermeeren, Marc • De jeugd van Adolf 
Hitler 1889-1907. En zijn familie en 
voorouders
ISBN 978-90-5911-606-1 • € 25,95
Vermeeren, Marc • Adolf Hitler. 
Zwerver, Soldaat, Politicus (1908-1923) 
ISBN 978-90-5911-814-0 • € 24,95
Verrier, Nancy • Afgestaan
ISBN 978-90-5911-544-6 • € 18,95
Verstraete, Pieter Jan • ‘Trouw en 
Dietsch’. Vlaamse leiders en hun 
collaboratie
ISBN 978-90-5911-133-2 • € 19,95
Verstraete, Pieter Jan • Joris van 
Severen
ISBN 978-90-5911-893-5 • € 16,95
Verstraet, Pieter Jan• Le beau Léon/ 
Léon Degrelle
ISBN 978-90-5911802-7 • € 18,95
Verwer, Renzo • Bobby Fischer voor 
beginners
ISBN 978-90-5911-706-8 • € 11,95
Verweij, Herman • Het pad van 
verdwalen. Verslag van een voetreis 
naar Rome
ISBN 978-90-5911-542-2 • € 15,95
Verweij, Herman • Een reis is nooit 
gelopen
ISBN 978-90-5911-880-5 • € 17,95
Verweij, Marcel • De remedie van 
Epicurus
ISBN 978-90-5911-908-6 • € 19,95
Vestdijk, Mieke • Mieke kiest Simon
ISBN 90-6801-608-3 • € 16,95
Viëtor, Nelleke • De schim van Daniël
ISBN 978-90-5911-213-1 • € 17,95
Viëtor, Nelleke • Een nieuw huis
ISBN 978-90-5911-682-5 • € 14,95
Viëtor, Nelleke • Kwaad 
ISBN 978-90-5911-900-0 • € 14,95
Viëtor, Nelleke • De val
ISBN 978-90-5911-442-5 • €14,95
Vossius • Oneigentijds
ISBN 978-90-5911-958-1 • € 22,95\
Vries, Rindert de • Jacqueline Asfalt in 
de hemel
ISBN 978-90-5911-657-3 • € 16,95
Vries, Camiel de / Heus, Hanna de • 
Het anti-kind boek
ISBN 978-90-5911-555-2 • € 14,95
Vugs, Reinold • Influenza
ISBN 978-90-75323-726 • € 16,95
Vugs, Reinold • In veel huizen 
wordt gerouwd. De Spaanse griep in 
Nederland
ISBN 978-90-5911-081-6 • € 15,50

Vugs, Reinold • Operatie ‘Sneeuwvlok’
ISBN 978-90-5911-270-4 • € 14,95
Vugt, Arno van • Monogamie is voor 
mietjes 
ISBN 978-90-5911-755-6 • € 12,95
Waard, F. de • Over tweelingen 
gesproken
ISBN 978-90-75323-849 • € 19,95
Walenkamp, Hans • Wat heet geslaagd. 
Adopties zoals ze bedoeld zijn
ISBN 978-90-5911-997-0 • € 17,95
Walburgh Schmidt, Haks • Het 
dertiende peloton
ISBN 978-90-5911-340-4 • € 24,95
Wapperom, Hugo • De spinvlieg
ISBN 978-90-5911-676-4 • € 17,95
Weeren, Jan van • Stuk terug. De 
aftocht van sergeant Meijer
ISBN 978-94-6153-044-8 • € 18,95
Wehr, Gerhard • Kabbala
ISBN 978-90-5911-241-4 • € 14,95
Weissensteiner, Friedrich • Beroemde 
zelfmoorden
ISBN 978-90-5911-306-3 • € 27,95
Wellinghoff, Karel • De goede mensen 
en de honden van God
ISBN 978-90-5911-884-3 • € 19,95
Wellinghoff, Karel • Onthaasten per 
brommobiel
ISBN 978-90-5911-488-3 • €18,95
Weltevreden, Henk • Levensvlagen. 
Radio columns
ISBN 978-90-75323-139 • € 6,95
Werkhoven, Joek van • Hoe zit dat? 
Dat zit zo!
ISBN 978-90-5911-875-1 • € 12,95
Werkman, Hans • Bitterzoete 
overvloed. De wereld van Willem de 
Mérode
ISBN 978-94-6153-039-4 • € 22,95
Wessels, Marije en Merel • Met begerig 
oog
ISBN 978-90-5911-355-8 • € 12,95
Westgeest, Paul • Het Groot 
Teringboek
ISBN 978-90-5911-520-0 • € 14,95
Wielaert, Jeroen • Pijn en glorie van de 
polder. Hollandse wieler-legenden
ISBN 978-90-5911-043-4 • € 16,95
Wielaert, Jeroen • Bar-Tabac-Le Sport 
ISBN 978-90-5911-142-4 • € 16,95
Wieringa, Feije • Vrije Val 
ISBN 978-90-5911-837-9 • € 16,95
Wijvekate, Maren L. • Positieve 
wendingen in je leven
ISBN 90-5911-330-5 • € 19,95
Willems, Raf • Van Bensemann tot 
Beckenbauer. De verborgen
geschiedenis van het Duitse voetbal.
ISBN 978-90-5911-393-0 • € 17,95
Winkelman, Carol • Zwanger na je 40-ste 
ISBN 978-90-5911-251-3 • € 19,95
Witte, Arjan • Oswald Spengler
ISBN 978-90-5911-667-2 • € 17,95
Wolters-Van Trigt, Inge / Visser, Tom • 
Duizend dagen Indië
ISBN 978-90-5911-513-2 • € 24,95

Zaal, Wim • De Buitenbeentjes
ISBN 978-90-75323-047 • € 16,95
Zaal, Wim • De vuist van de paus
ISBN 978-90-75323-078 • € 16,95
Zaal, Wim • Gods Onkruid
Nederlandse sekten en messiassen
ISBN 978-90-5911-198-1 • € 14,95
Zaal, Wim • Een tik van Italië
ISBN 978-90-75323-429 • € 14,95
Zaal, Wim • Jan Toorop. Zijn leven, 
zijn werk, zijn tijd.
ISBN 978-90-5911-155-4 • € 19,95
Zaal, Wim • Zestig jaar in de 
beschaving
ISBN 978-90-5911-085-4 • € 16,95
Zaal, Wim • Rome een religieuze gids 
ISBN 978-90-5911-358-9 • € 18,95
Zaal, Wim • Moord in het Vaticaan. De 
mooiste verhalen over Rome.
ISBN 978-90-5911-282-7 • € 16,95
Zaal, Wim • God en Zoon
ISBN 978-90-5911-425-8 • € 16,95
Zaal, Wim • Kaspar Hauser
ISBN 978-90-5911-634-4 • € 14,95
Zaal, Wim • Valsheid in geschriften. 
Literaire vervalsingen en mystificaties 
ISBN 978-90-5911-763-1 • € 19,95
Zandvliet, Diny • De dame met de 
paarse hoed
ISBN 978-90-5911-915-4 • € 16,95
Zanetti, Franco Een bruid voor 
Frankenstein • 
ISBN 978-94-6153-010-3 • €18,,95
Zdral, Wolfgang • De Hitlers. De 
onbekende familie van de Führer
ISBN 978-90-5911-432-6 • € 19,95
Zee, Nanda van der • De herfst van 
een voyeur
ISBN 978-90-5911-014-4 • € 9,95
Zee, Nanda van der • De kamergenoot 
van Anne Frank
ISBN 978-90-5911-025-0 • € 12,45
Zee, Nanda van der • Jacques Presser. 
Het gelijk van de twijfel
ISBN 978-90-5911-055-7 • € 24,95
Zee, Nanda van der • De Trein
ISBN 978-90-5911-347-3 • € 12,95
Zee, Nanda van der • Weg met de 
huisarts?
ISBN 978-90-5911-047-2 • € 12,45
Zee, Nanda van der • Westerbork
ISBN 978-90-5911-225-4 • € 14,95
Zee, Nanda van der • Het begrijpen
ISBN 978-90-5911-494-4 • € 11,95
Zee, Nanda van der • Om erger te 
voorkomen. De voorbereiding en 
uitvoering van de vernietiging van 
het Nederlandse jodendom tijdens de 
Tweede Wereldoorlog
ISBN 978-90-5911-465-4 • € 22,95
Zee, Nanda van der, Prof. Dr. Bob 
Smalhout • Gesprekken in de middag
ISBN 978-90-5911-730-3 • € 16,95
Zena, Alexander • De mens, het 
complot van een duo-energie
ISBN 978-90-5911-849-2 • € 24,95
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Zonneveld, Willem • Defileren, Ontrijden
ISBN 978-90-5911-924-6 • € 19,95
Zwart, P.J. • Het kwaad straft zichzelf 
ISBN 978-90-5911-803-4 • € 15,95

Diversen

• 21 schrijvers • 2 historische 
batverhalen
ISBN 978-90-5911-380-2 • € 14,95
• De Zwarte Hand no.I , door:
Nolen, Ankie / Pierik, Perry / Ros, 
Martin / Kip, Gerbrand (red.)
ISBN 978-90-5911-448-7 • € 12,50
• De Zwarte Hand no.II, door:
Pierik, Perry / Ros, Martin / Kip, 
Gerbrand (red.)
ISBN 90-5911-322-5 • 978-90-5911-
322-0 • € 12,50

English editions
Bakker, Geeri • The Adoption 
handbook
ISBN 978-90-5911-315-2 • € 19,95
Brongers, E.H. Lieutenant-colonel •
The Battle for The Hague 1940.
ISBN 978-90-5911-307-7 • € 24,95
Carotta, Francesco • Jesus was Caesar
ISBN 978-90-5911-396-1 • € 32,-
Doorn, P.A. van • How to save our 
World. The ultimate spiritual society 
ISBN 978-90-5911-870-6 • € 18,95
Kursietis, Andries J. • The
Wehrmacht at War 1939-1945. The 
Units and Commanders of the
German Ground Forces during World 
War II
ISBN 978-90-75323-382 • € 27,95
Luijten, Dr. Jan • Canada and Noord-
Brabant. An Eternal Bond
ISBN 978-90-5911-071-7 • € 14,95
Marácz, Dr. L.K. • Hungarian Revival. 
Political Reflection on Central Europe
ISBN 978-90-75323-115 • € 22,95
Pierik, Perry • Hungary 1944-1945. 
The Forgotten Tragedy
ISBN 978-90-75323-108 • € 22,95
Pierik, Perry • From Leningrad to Berlin.
ISBN 978-90-5911-004-5 • € 27,95
Pierik, Perry • Tannenberg. Erich 
Ludendorff and the Defence of the 
Eastern German Border in 1914
ISBN 978-90-5911-106-6 • € 12,50
Poortman, IJ Editor • The
increasing Role of Nutricion
and Genomics in the Prevention and 
Management of Disease
ISBN 978-90-5911-407-4 • € 17,50
Rozendaal, Simon • It’s My Life. A new 
revolution: Patient Power
ISBN 978-90-5911-538-5 • € 16,-
Somerwil-Ayrton, Katie • The train 
that disappeared into history. The 
Berlin-to-Bagdad Railway and how it 
led to the Great War
ISBN 978-90-5911-573-6 • € 24,95

Stam, Arthur • The Diplomacy of the 
New Order. The Foreign Policy of 
Japan, Germany and Italy: 1931-1945
ISBN 978-90-5911-436-4 • € 12,50
Veen, Koert ter • The Templars
ISBN 978-90-5911-374-9 • € 19,95
Vaessen, Henk • Silent Final
ISBN 978-90-5911-839-3 • € 19,95
Verhoef, C.E.H.J. • The Battle for 
Ginkel Heath near Ede, 17 and 18 
September 1944
ISBN 978-90-5911-386-2 • € 14,95
Walburgh, Schmid, Haks • No return 
flight
ISBN 978-90-5911-881-2 • € 24,95
Zee, Nanda van der • The
Roommate of Anne Frank.
ISBN 978-90-5911-096-0 • € 13,50

DVD
Rolleman, Herman (samensteller)
De verdediging van de Ginkelse Heide
ISBN 978-90-5911-916-1 • € 16,95
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