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Beste vrienden van uitgeverij Aspekt,

Voor u ligt de najaarscatalogus van uitgeverij Aspekt. Nu we voor het eerst de 
zomeraanbieding hebben overgeslagen is het een dikkere catalogus geworden 
dan normaal. Extra veel boeken dus dit keer, ook omdat wij, en dat vertel ik met 
gepaste trots, de vertegenwoordiging voor Nederland hebben gekregen van de 
Belgische uitgever ASP, Academic & Scientific Publishers (www.aspeditions.be) en de 
daarbij aangesloten fondsen: ASP Editions, VUBPRESS  (Vrije Universiteit Brussel), 
UPA (University Press Antwerp) en Kunchab+. Zoals u kunt zien in de catalogus 
betekent dit een duidelijke versterking van het fonds, vooral op het gebied van 
secundaire literatuur als op het terrein van de non-fictie. Vooral wat betreft de 
filosofie is de nieuwe samenwerking een grote verrijking voor het fonds. Nieuw 
is ook onze vertegenwoordiging in Vlaanderen, die verzorgd zal worden door 
Booxxe, in de persoon van Karl Daeseleire, voor velen zeker geen onbekende in 
het vak. Zowel fictie als non-fictie zijn in deze catalogus bijeen gebracht, maar 
duidelijk op thema gescheiden. Het najaar was ons goed gezind, zodat wij u 
weer een zeer breed aanbod kunnen bieden van kwaliteitstitels. Romans, thrillers, 
literatuurgeschiedenis, historie, filosofie, maatschappij, religie, esoterie en kunst 
wisselen elkaar af. Wij wensen iedereen een mooi boekennajaar.

Perry Pierik
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Marcial Hernandez



Marcial Hernandez:
“Vanwege zijn angst om de greep op de fractie te verliezen moest Geert Wilders rigide 
maatregelen nemen. Daarmee had hij mij in de steek gelaten ondanks dat ik er altijd voor 
hem geweest was. Ik vond het niet erg om iets op te offeren zolang het maar voor de 
goede zaak was. Naarmate de tijd vorderde bleek meer en meer dat dit niet het geval was 
en daardoor kwam ik in gewetensnood.

Dit beschrijf ik aan de hand van brisante onthullingen van een toeschouwer die op tijd uit 
een partij is gestapt die Nederland alleen maar kan schaden: Van het constant negeren van 
mij en de overige fractieleden tot het minachten van mensen die de partij een warm hart 
toedragen.

Ondanks tegenslagen lag het niet in mijn aard als oud militair om direct te gaan klagen. Ik 
had hiervoor gekozen en daarom probeerde ik mijn schouders eronder te zetten om iets te 
verbeteren en het tot een goed einde te brengen. Maar die verbetering bleef uit.

Op 3 juli 2012 stapte ik samen met mijn collega en goede vriend Wim Kortenoeven 
uit de fractie toen bleek dat beslissingen met grote gevolgen voor Nederland zonder 
overleg met de fractie genomen waren en het nieuwe verkiezingsprogramma ook nog eens 
onuitvoerbaar bleek te zijn.”
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Marcial Hernandez
Geert Wilders ontmaskerd

van Messias tot politieke klaploper

A
ctueel

Omslag Ontwerp: 
Mark Heuveling

isbn 
9789461532664 
nur 754
13.5 x 21.5 cm  
Paperback 
ca 208 pagina’s  
september 2012 
prijs: €16.95

 

M A RC I A L H E R N A N D E Z

ASPEKT

VA N  M E S S I A S  T O T
P O L I T I E K E  K L A P L O P E R

GEERT WILDERS 
ONTMASKERD

inside story:

Brisante onhullingen over 
Geert Wilders en de PVV

Het belangrijkste politieke boek van het jaar
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Emile Roemer
Tot hier en nu verder 
Emile Roemer verteld zijn verhaal

isbn 9789059114043 
nur 754

13.5 x 21.5 cm  
Paperback 

ca 110 pagina’s  
reeds verschenen

prijs: €18.95

In Tot hier - en nu verder vertelt Emile Roemer zijn verhaal aan schrijver Kees Slager. 
De nieuwe voorman van de SP laat zien wat hem drijft en waarom hij al jaren de strijd 
aanbindt tegen klein en groot onrecht. Hij vertelt hoe hij bij de jonge SP belandde, van 
roemrucht activist tot spraakmakende wethouder werd en ondertussen zijn partij tot de 
grootste van zijn woonplaats Boxmeer maakte. Zoals zijn voorgangers Jan Marijnissen 
en Agnes Kant eerder deden in Oss en Doesburg.

De nieuwe leider van de SP blijkt van alle markten thuis. Emile Roemer is vastberaden 
en zelfverzekerd: als de SP niet had bestaan, had hij hem vandaag nog uitgevonden. 
Want als we in dit land een sociale uitweg uit de crisis willen, kan dat niet zonder 
sterke en strijdbare SP, betoogt hij. In vogelvlucht schetst Roemer waar hij voor staat en 
waar Nederland volgens hem naartoe moet. ‘Tot hier - en nu verder’ is een krachtige 
kennismaking met de nieuwe nr. 1 van de SP, en een must voor iedereen die interesse 
heeft in het moderne socialisme en het politieke fenomeen SP.

Emile Roemer (1962) is van beroep onderwijzer, stond 18 jaar voor de klas, voordat 
hij wethouder, Tweede Kamerlid en voorman van de SP werd. 
Hij is getrouwd, heeft twee dochters en woont in het Brabantse Boxmeer.

Kees Slager (1938) was journalist, radiomaker (OVT)en is schrijver van oral history 
bestsellers als ‘De Ramp’ (over de watersnood van 1953) en ‘Het geheim van Oss’ 
(over de ontstaansgeschiedenis van de SP). Kees Slager is sinds 2007 lid van de Eerste 
Kamer voor de SP.
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Aloka Liefrink
De passiecoach

A L O K A 
L I E F R I N K
D E  P A S S I E C O A C H

ASPEKT

THRILLER

D E  P R I J S  V A N  D E  U LT I E M E  K I C K

isbn 9789461532404 
nur 332

13.5 x 21.5 cm  
Paperback 

ca 278 pagina’s  
september 2012 

prijs: €19.95

Wanneer ruilen we veiligheid in voor passie? Deze brandende vraag wordt door de 
Aloka Liefrink met vuur naar voren gebracht in De passiecoach. Juist als het leven 
zich settelt in een wat saai maar veilig bestaan, doemt een schroeiend verlangen 
op. Is dit alles wat het leven te bieden heeft? De romantiek lijkt vervlogen, tot de 
passiecoach zich aandient. Voorzichtig wordt  de verboden band aangehaald. Alles 
lijkt fijn, mooi en spannend, maar blijkt een verradelijke maskerade met fatale 
gevolgen. Deze pageturner is een adembenemend boek dat de lezer niet terzijde 
zal kunnen leggen.

Aloka Liefrink (Kerala, In-
dia 1979) kreeg de passie 
voor het schrijven mee via 
'de adoptiegenen' van haar 
vader en is auteur van onder 
andere Verweesd.
Nadien spitste ze zich toe op 
het thrillergenre. Haar werk 
werd zeer positief ontvangen, 
en mocht op warme belang-
stelling van de pers rekenen.

bloedstollend confronterend
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isbn 9789461531469 . nur 300
13.5 x 21.5 cm . Paperback 
ca 268 pagina’s . april 2012 
prijs €19.95

isbn 9789461532466 . nur 300
13.5 x 21.5 cm . Paperback 
ca. 278 pagina’s . november 
2012 prijs €18.95

Fictie

MAARTEN VAN BOMMEL

D E  W E E K 
V A N  D E 

A D E L A A R

ASPEKT

ALBERT BOONSTRA

isbn 9789461532497 . nur 300
13.5 x 21.5 cm . Paperback 
ca 318 pagina’s . oktober 
2012 . prijs €19.95

Maarten van Bommel / Albert Boonstra

Marianne Vogel
Gedeelde Stad, geheelde stad 

De week van de adelaar

De Amsterdamse adjunct-uitgever Max Dethmer verdwijnt spoorloos 
tijdens een zakelijke deal in Berlijn. Heeft Dethmers verdwijning enkel 
met het heden te maken, of ook met het verleden? In het hotte, hippe 
en historische Berlijn bijten particulier onderzoekers Sofie Bank en 
Frits Arends zich in de zaak vast. Daarbij raken ze verwikkeld in een 
beklemmende strijd tussen de bijna failliete Oost-Berlijnse uitgeverij 
Rosa en haar West-Duitse moederconcern.
De achtergrond is een Oost-West-geschiedenis die terugreikt tot de 
val van de muur. Iets in die geschiedenis is Max Dethmer op tragische 
wijze fataal geworden.

Gedeelde stad, geheelde stad is een onthullende thriller met een 
spirituele laag. Marianne Vogel vertelt een adembenemend verhaal 
van graaizucht en teloorgegane idealen. Maar ook van thuis zijn versus 
ontworteling en ontheemding – de thematiek van het eerste chakra. 
Voor alle fans van literaire thrillers, Berlijn en een spirituele touch.

Nauwelijks bekomen van het plotselinge overlijden van zijn ouders 
reist de Utrechtse student Guido naar Zwitserland om daar de erfenis 
af te wikkelen. Onderweg overkomt hem een heftig treinongeluk. In 
de ontstane chaos raakt hij per toeval in het bezit van een kluissleutel 
met een label waarop de naam van een Zwitserse bank staat. 
Gedreven door nieuwsgierigheid opent Guido de kluis en ontsluit 
zo een doos van Pandora. Vanaf dat mom.ent is hij in het vizier van 
diverse politie- en geheimediensten en, nog veel erger, van een 
losgeslagen cel van de Russische KGB. Er breekt een genadeloze 
klopjacht los.

Aloka Liefrink

De fatale gevolgen van nieuwsgierigheid

Spirituele thriller
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M a r l è n e  H o m m e s

Cirkels in het 
Zand

ASPEKT

roman

Marlène Hommes
Cirkels in het zand

isbn 9789461532473 . nur 300
13.5 x 21.5 cm . Paperback 
ca 248 pagina’s . oktober 
2012 prijs €18.95

Elyse Ballieu gaat met vrienden een rondreis maken door Australië. Ze heeft een 
zware tijd achter de rug. Een tijd van rouw, verlies, geboorte en dood.
Tijdens de vakantie spelen onverwerkte zaken weer op. Ze wordt geconfronteerd 
met eronder liggende conflicten. Ze wordt ziek en haar vrienden laten haar 
achter in een holistisch gezondheidscentrum in Tannum Sands.
Daar begint de verwerking van verborgen trauma’s en het loslaten van oude 
zaken die geen nut meer hebben om plaats te maken voor vernieuwing. Een 
helingsproces dat leidt naar transformatie.

Marlène Hommes (1941) groeide op met verhalen en sprookjes.
Publiceerde: gedichten, korte verhalen en romans. Was werkzaam als chemisch 
laborante, medewerkster ziekenomroep en bibliotheek AZM. Won in 1999 de 
Peter Kempkens Literatuurprijs met het verhaal: ‘Het Einde van de Tijd’.
In haar werk staat de mens centraal die in zijn eenzame strijd, ondanks 
tegenwerkingen, zijn unieke levensweg volgt en zich losmaakt van valse 
denkbeelden en negatieve overtuigingen, die niet de waarheid weerspiegelen. 
Haar liefde voor de natuur en passie om een magische, wonderlijke wereld te 
scheppen, waarin iedereen kan tonen wie hij in werkelijkheid is, zijn in haar werk 
terug te vinden.

isbn 9789461532503 . nur 305
13.5 x 21.5 cm . Paperback 
ca 278 pagina’s . november 
2012 .  prijs €18.95

DE 
GENIUS

Yvonne Franssen

literaire thriller
aspekt

Yvonne Franssen
De genius

Natasha Hofman kijkt met weinig plezier terug op haar kinderjaren. 
Thuis had ze te kampen met een depressieve moeder, op school was ze 
het mikpunt van spot en pesterijen. 

Toch vindt Natasha als jonge vrouw haar draai in het leven; ze heeft 
succes als schrijfster en ontmoet een leuke man. Dan slaat het noodlot 
toe: Vincent, haar vriend, wordt in zijn eigen huis vermoord. Van de 
dader ontbreekt elk spoor. 

Tot overmaat van ramp wordt Natasha’s vader ernstig ziek. Kort 
voor zijn overlijden schrijft hij zijn dochter een brief, waarin hij een 
bekentenis doet die haar hele wereld op zijn kop zet. 

In haar pogingen om met zichzelf en haar verleden in het reine te 
komen, doet Natasha opnieuw een schokkende ontdekking, die niet 
alleen een heel ander licht werpt op gebeurtenissen uit haar jeugd, 
maar die haar tevens doet beseffen dat ze in groot gevaar verkeert. 

In haar tweede thriller De genius voert Yvonne Franssen haar lezers 
naar een bloedstollende ontknoping.
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isbn 9789461532138 . nur 300
13.5 x 21.5 cm . Paperback 
ca 272 pagina’s . oktober 
2012 prijs €19.95

Nicolle Poort

Bevlekt 
ontvangen

ASPEKTROMAN

Wouter Krijbolder 

Nicolle Poort
Bevlekt ontvangen

Een Parijse oktoberdag

De vrome Anna trouwt begin jaren vijftig met de negen jaar 
oudere Jozef, een charmante kapper uit Maastricht. Pas wanneer 
ze daadwerkelijk samen een gezin stichten ontdekt Anna zijn ware 
aard. Ze beschermt haar drie kinderen door dik en dun en zoekt ten 
einde raad steun en troost bij kapelaan Franssen, een priester van de 
parochiekerk.  Wanneer ze op een dag ontdekt zwanger te zijn van 
een vierde kind slaat de paniek toe. Alles in haar komt in opstand tot 
het moment dat ze denkt te weten wie de werkelijke vader is. 
Vanuit de baarmoeder volgt de ongeboren vrucht op een geheel 
eigen wijze het wel en wee van Anna’s doen en laten. Wanneer Jozef 
van haar zwangerschap hoort neemt hij zich voor, zoals het een goed 
katholiek betaamt, om voor dit vierde kind een prijzenswaardige 
vader te zijn. Eva, door hem consequent ‘mijn meisje’  genoemd, wordt 
een obsessie en zijn ongekende jaloezie drijft hem tot wanhoop. 
Een familietragedie tegen de achtergrond van het naoorlogs, 
afkalvend katholicisme.
Een roman over de uit jaloezie gedreven passie van een vader voor 
zijn dochter en de vertwijfelde zoektocht van een dochter naar begrip 
en liefde van haar moeder.
 ‘Mijn moeder en ik, we kennen elkaar niet…’

isbn 9789461532428 . nur 300
13.5 x 21.5 cm . Paperback 
ca 384 pagina’s . oktober 2012 
prijs €19.95

Vertrekpunt van deze roman betreft een ‘gebeurtenis’ die zich 
op 17 oktober 1961 in de Franse hoofdstad heeft voortgedaan. 
Op die regenachtige dag wordt het personage Abdel Ozouf 
tijdens ‘n vreedzame, zij het verboden, demonstratie door beide 
benen geschoten. Daarop wordt deze Frans-Algerijnse voormalige 
politicologie-student in de Seine geworpen, zoals er meerderen die 
dag (en de dagen erop) in die rivier zouden belanden.Gaandeweg 
ontmoet Abdel Ozouf een aantal al even fictieve slachtoffers van 
die vermaledijde dinsdag, personages echter die banden met reëel 
bestaande personen onderhielden. Pas na tegen Tayeb opgebotst te 
zijn leert Abdel op zekere afstand te communiceren, als eerste met 
de oude horlogemaker Ferhat Abbas, naar zeggen een oom van de 
beroemde gelijknamige Algerijnse politicus…

Onderlinge gesprekken, vertellingen, opgehaalde herinneringen én 
Abdel’s overpeinzingen binnen dit flottielje slachtoffers maken de 
allerlaatste reis tot louterende gebeurtenis. Het drietal geslaagde, 
en een aantal nog onbesliste revoluties in het Arabische werelddeel 
maken dit boek tot must voor West-Europeanen en Arabieren, beiden 
belast met zowel een besmet verleden als een besmet heden.

Fictie
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ARIE DE RUITER

D E  G E T R O U W D E  M O N N I K

ASPEKT

Arie de Ruiter

De getrouwde monnik

isbn 9789461532411. nur 300
13.5 x 21.5 cm . Paperback 
ca 378 pagina’s . december 
2012 prijs €19.95

Wat doe je, als je als jonge monnik heel bewust voor het celibatair 
geestelijk leven hebt gekozen en je wordt op slag verliefd op de 
mooie Beatrijs. Je komt in een tweestrijd terecht waar je niet uit lijkt 
te kunnen komen. Dit overkomt Norbert, een jonge geestelijke die in 
het midden van de 14de eeuw leeft. Hij wordt voor een half jaar 
verbannen uit het klooster en krijgt de opdracht mee om kennis te 
maken met het burgerlijk leven en dan te kiezen over de richting die 
hij wil gaan.

De middeleeuwen. Een periode met een in onze ogen dubbele moraal, 
waar intense angsten worden afgewisseld met uitzinnige uitingen 
van vreugde. Waar geloof en bijgeloof, liefde en haat, kuisheid en 
liederlijkheid soms ingewikkeld met elkaar verweven zijn. Norbert 
nodigt u van harte uit om een deel van zijn leven met hem mee te 
lopen; graag zal hij u kennis laten maken met de leef- en denkwereld 
van hem en zijn tijdgenoten. Reeds na enkele bladzijden zult u zich bij 
deze historische roman midden in de middeleeuwen wanen. 

isbn 9789461532435 . nur 300
13.5 x 21.5 cm . Paperback 
ca 248 pagina’s . oktober 2012 
prijs €19.95

N e l l e k e  V i ë t o r

Maria’s 
thuiskomst

ASPEKT

roman

Nelleke Viëtor
Maria’s thuiskomst

Kort na de oorlog wordt Maria’s echtgenoot Freek, nadat hij 
het concentratiekamp heeft overleefd, door een Engelse officier, 
George, thuis afgeleverd. De door het kampleven uitgemergelde en 
getraumatiseerde verzetsman lijkt in niets meer op de jonge god waar 
Maria voor de oorlog haar hart aan had verpand. Maria valt als een 
blok voor George, en verruilt het leven met haar man en haar drie 
jonge kinderen voor een nieuw bestaan op de boerderij van George 
in Wales. Al snel wordt duidelijk dat haar besluit een fatale vergissing 
is. George blijkt gesloten en weinig communicatief te zijn, en met de 
drie achtergebleven kinderen kan Maria maar moeizaam en pas na 
enkele decennia het contact weer herstellen. Nelleke Viëtor beschrijft 
in een meeslepende stijl de noodlottige, maar onomkeerbare gevolgen 
van een al te impulsief genomen beslissing in een roman die pijnlijk 
duidelijk maakt hoe ontwrichtend de uitwerking van gebeurtenissen uit 
de Tweede Wereldoorlog kunnen uitpakken.

Nelleke Viëtor schreef een aantal goed ontvangen romans voor 
Uitgeverij Aspekt

Aangrijpend nieuw boek in een groeiend oeuvre

Arie de Ruiter maakt het verleden tastbaar



Gerrit Sangers

het meisje 
in de toren

Aspekt

roman
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isbn 9789461532442 . nur 300
13.5 x 21.5 cm . Paperback 
ca 348 pagina’s . december 
2012 prijs €19.95

De Adelaar 
en de 

Leeuw

ASPEKT

Historische 
roman

Rob Regter

Gerrit Sangers 

Rob Regter
De Adelaar en de Leeuw
Historische roman

Het meisje in de toren

Maart 1815. Europa is in paniek. Napoleon Bonaparte is ontsnapt 
van zijn verbanningseiland Elba. Met honderdduizend soldaten trekt 
hij richting Brussel. Wellington, de bevelhebber van het geallieerde 
leger, is vastbesloten Napoleon tegen te houden bij Waterloo. Zal het 
pas opgerichte leger van Koning Willem I trouw zijn aan zijn nieuwe 
koning, of zullen zij toch de kant van Napoleon, voor wie zij nog geen 
jaar eerder hebben gevochten, kiezen? 

Arnhem. Thomas van Maurik heeft nog maar net een oproep voor het 
nieuwe Nederlandse leger van koning Willem I gekregen, als hij het 
bericht van de terugkeer van keizer Napoleon verneemt. Een groot 
dilemma, want eens was hij bereid Napoleon te volgen tot in de hel. 
Voordat hij zijn keuze maakt, voert het verhaal ons mee terug naar 
Parijs en Rusland, waar Thomas en  zijn strijdmakker en beste vriend 
Julien samen met de Grande Armee van Napoleon letterlijk naar hun 
ondergang dreigen te marcheren. Deze veldtocht zal alles veranderen.

De adelaar en de leeuw is een verhaal  over een innerlijke gevecht, 
vriendschap, loyaliteit, idealen en een liefde die eigenlijk niet kan.

isbn 9789461532510 . nur 300
20 x 12.5 cm . Paperback 
ca 174 pagina’s . oktober 2012 
prijs €17.95

“De maan was nieuw. Ik zag de zwarte kade, de zwarte gebouwen 
aan de kade. Het regende nog steeds.
God, waarom eindigt de wereld niet? dacht ik. Laat de zaak maar 
exploderen in een wolk van licht en vuur. We zullen allemaal samen 
sterven, een enorme tenhemelopneming. Of niet? Dan zijn we 
allemaal weg en is er niemand die ons mist.”

Het thema van Het meisje in de toren is verliefdheid. Mauritz blikt 
terug op zijn middelbare schooltijd eind jaren zestig, begin jaren 
zeventig. Hij is geraakt door Heleen maar zij lijkt onbereikbaar. Zij is 
in de toren. Niemand kwam in de toren. Waarom zij dan wel?

Gerrit Sangers debuteerde eind vorige eeuw in de Gids met het 
verhaal Arrangement. Kort daarna verscheen de novelle Lydia 
Verleine. Na een stilte van twintig jaar verscheen Trance. Een novelle 
die schuurt en krast in de ziel maar geschreven moest worden. het 
meisje in de toren is zijn eerste roman. 

Fictie

Liefde en demonen uit het verleden
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Jan van Weeren

Richthofen
Heldenmoed en herenliefde

isbn 9789461532534. nur 300
13.5 x 21.5 cm . Paperback 
ca 278 pagina’s . oktober 2012 
prijs €18.95

Mei 1917. De Eerste Wereldoorlog woedt in volle hevigheid. Uitgeverij 
Ullstein stuurt Christiane Engel naar de vermaarde jachtvlieger 
Manfred von Richthofen. Deze heeft van hogerhand opdracht gekregen 
om zijn memoires te schrijven. Manfred heeft in luchtgevechten al meer 
dan vijftig overwinningen geboekt. Zijn succesverhaal moet het geloof 
van het Duitse volk in een eindoverwinning versterken.

Het boek Der rote Kampfflieger verschijnt in oktober van hetzelfde jaar. 
Maar wat heeft Manfred Christiane werkelijk verteld? Wat is er wel en 
wat is er niet in het boek opgenomen? Ze houden contact en zij tekent 
zijn relaas op nadat hij gewond is geraakt. Na zijn dood voltooit ze 
zijn levensgeschiedenis. Haar tekst bevat onthullingen die in andere 
publicaties zijn weggewerkt: over de dood van zijn leermeester Boelcke, 
over zijn bijna fatale schotwond, over zijn seksuele geaardheid en over 
zijn laaghartige liquidatie tijdens een noodlanding in vijandelijk gebied.

Christiane heeft als enige het ware verhaal van en over Manfred von 
Richthofen gehoord. Dat verhaal vertelt ze in dit boek. De lezer leert 
Manfred in detail en uit de eerste hand kennen, niet als de legendarische 
Rode Baron en nobele ridder van de lucht, maar als een hartstochtelijk 
en genadeloos jager en toegewijd lid van een mannenclub.

isbn 9789461532480 . nur 300
13.5 x 21.5 cm . Paperback 
ca 328 pagina’s . december 
2012 .  prijs €19.95

Jan van Reen 
Eva Maria 
Gravin uit Thorn

Het was in de nadagen van de romantiek toen de Fransen ook de lage 
landen veroverden en er een einde kwam aan het achthonderdjarige 
bestaan van het stift en vorstendom van Thorn.
In 1586 werd het stadje door de keizer van Duitsland tot een 
vorstendom verheven. Het stift, een vroom lekenklooster, was onderdeel 
van dit vorstendom.
Eva Maria is een gracieuze schoonheid. Oog voor mannen heeft ze 
niet. Omdat haar ouders gestorven zijn verblijft ze in het stift tot ze 
oud genoeg is om het beheer over haar kasteel in het Aachener Land 
op zich te nemen.
Ze houdt niet van de puriteinse huichelachtige conventies in het 
vorstendom en er wordt schande gesproken over haar gedrag. Na een 
jaar heeft ze schoon genoeg van dit alles en gaat ze terug naar haar 
eigen landgoed.
Terug op het kasteel houdt Eva Maria zich evenmin aan de geldende 
conventies en weigert elke edelman die haar het hof maakt te trouwen. 
Met harde hand bestuurt ze haar bezittingen. Het wordt haar allemaal 
niet in dank afgenomen. Met alle gevolgen van dien.

Wat als de conventies breken



Het gezin van 

Pa en Moe Mees 

ASPEKT

P i e t  K o r s e

Een vogelroman
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isbn 9789461532459 . nur 300
13.5 x 21.5 cm . Paperback 
ca 242 pagina’s . december 
2012 prijs €19.95

ASPEKT

Jaap Schermerhorn

Tirannie 

Vrije Vers

De

van 
het

Piet Korse

Jaap Schermerhorn
De Tirannie van het Vrije Vers

Het gezin van pa en moe Mees
Een vogelroman

In 2006 werd het Rembrandtjaar gevierd, onder meer met de 
opdracht aan twintig dichters  om een gedicht te schrijven naar 
aanleiding van een werk van Rembrandt. Van de twintig gedichten 
waren er negentien in vrije verzen. Dit illustreert het verval waarin de 
rijmende poëzie is geraakt (en niet alleen hier te lande). Wat is de 
reden daarvan? Het fundamentele verschil tussen sonnet en vrij vers, 
meer algemeen tussen gebonden en vrije poëzie, is de graad van 
moeilijkheid: rijmende verzen zijn lastiger te schrijven dan vrije verzen, 
ze vereisen meer van de dichter. De reden voor de overheersing van 
het vrije vers in onze dagen is dus de gemakzucht van de dichter.

isbn 9789461532541 . nur 300
13.5 x 21.5 cm . Paperback 
ca 178 pagina’s . november 
2012 . prijs €17.95

De vogelroman van Pa en Moe Mees laat zien dat wij, mensen, niet 
het alleenrecht hebben op reflecties, op inzichten, op gevoelens, 
emoties of op opvoeding. Dieren, insecten, planten en bomen delen 
met ons dezelfde natuur. Het feit dat wij  bijvoorbeeld mieren niet 
verstaan wil niet zeggen dat zij niets zeggen of niets te zeggen 
hebben.

Misschien ligt het aan ons dat wij in gebreke blijven en eeuwenlang 
weinig aandacht en interesse toonden voor hun wel en wee. Het 
kan ook een culturele verachting zijn voor wezens die zogenaamd 
lager op de trap van ontwikkeling staan dan wijzelf. Maar kunnen 
we daarom het alleenrecht opeisen van intelligente communicatie, 
vriendschap, gedeelde vreugde en verdriet, speelsheid, 
aanhankelijkheid, genegenheid, compassie en liefde?

Zijn we bereid te luisteren naar andere wezens zoals Zusje Mees dat 
deed? Staan we open genoeg om het gesprek te volgen tussen een 
berkenboom en een naaldboom?

Fictie

Een hartstochtelijk literair pleidooi
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Klaas Driebergen
Bommel en Bijbel
Bijbel en christendom in de Bommelverhalen van Marten Toonder

Omslag Ontwerp: 
Mark Heuveling

Omslagafbeelding:
Wil Raymaker

isbn 9789461532206 
nur 621

15.5 x 23.5 cm  
Paperback 

ca 512 pagina’s  
september 2012 

prijs: €29.95

In 2012 wordt gevierd dat het 
honderd jaar geleden is dat de 
schrijver en striptekenaar Marten 
Toonder werd geboren. In zijn 
verhalen over Olivier B. Bommel 
en Tom Poes portretteerde hij met 
een grote knipoog de Nederlandse 
samenleving. Het is daarom niet 
verbazend dat hij zich daarin 
ook bezig heeft gehouden met 
het calvinisme, dat immers als een 
belangrijk bestanddeel van de 
Nederlandse volksaard wordt 
gezien. Op een fraaie manier 
verbeeldde hij dit bijvoorbeeld 
in de Zwarte Zwadderneel. Deze 
boeteprediker tegen hovaardij 
en winderigheid bedient zich van 
een prachtige variant op de ‘tale 
Kanaäns’. Want Toonder was 
ook een liefhebber van archaïsch 
woordgebruik, dat hij in het 
bijzonder aantrof in de taal van de 
oude Statenbijbel.

Er zijn nog meer redenen waarom Toonder interesse had in de Bijbel, waarmee hij in 
zijn jeugd al kennismaakte. Het was voor hem een bron van boeiende verhaalmotieven, 
waaruit hij meer dan eens putte. Het verhaal De zelfkant is bijvoorbeeld gebaseerd 
op de geschiedenis van Job. Daarnaast werd hij geïntrigeerd door de bijbelse ideeën 
over God, schepping en mens, die hij tegelijk ook bekritiseerde en met zijn eigen 
levensbeschouwelijke opvattingen confronteerde. Ook dit vindt zijn weerslag in sommige 
van zijn verhalen, zoals De Grote Onthaler en De andere wereld.

Neerlandicus en Bommelkenner Klaas Driebergen (1979) gaat in zijn boek Bommel en 
Bijbel uitgebreid op dit alles in. Een aantal verhalen waarin de Bijbel en het christendom 
een belangrijke rol spelen, worden diepgaand door hem geanalyseerd. Een boek dat 
dieper ingaat op de inhoud en de achterliggende ideeën van de Bommelverhalen.

14 
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isbn 9789059117327 . nur 321
15.5 x 23.5 cm . Paperback 
ca 250 pagina’s . augustus 
2012 . prijs €24.95

Martien de Jong
Geloven in gedichten
Oeuvre box

Met zijn debuut Philip en de anderen werd hij in 1955 op slag landelijk 
beroemd. Daarna werd zijn literaire werk minder gelezen. Hoe is hij nu 
Nederlands meest vertaalde, beste verkopende en meest gelauwerde 
schrijver in het buitenland geworden? Van zwerver tot beroepsreiziger: 
een documentaire over Cees Nooteboom.
Cees Nooteboom is een Nederlandse schrijver en geldt in Duitsland 
– maar ook daarbuiten – als een Europäischer Schrjftsteller van de 
hoogste rang.
Nooteboom is een benijdenswaardig cultuurdrager geworden, een 
literaire ambassadeur voor Nederland in Europa.

Van Dütting verschenen eerder documentaires over de schrijvers: Hugo 
Claus, Jan Cremer, Harry Mulisch en Jan Wolkers.

isbn 9789461532596 . nur 300
Oeuvre box met 5 boeken
november 2012 . prijs €49.95

Martien de Jong levert in deze oeuvre box een even uniek als 
aanstelijk pleidooi voor het gedicht. Niet alleen worden stromingen 
en bekende stukken behandeld en opgevoerd, maar is de auteur 
er ook in geslaagd zijn wonderlijke eruditie om te zetten in een 
buitengewoon leesbaar geheel, waarbij de titel: geloven in gedichten, 
volledig op zijn plaats is.  Martien de Jong doceerde zijn hele leven 
aan universiteiten in binnen- en buitenland en is onbekommerd 
ingewijd in het rijk der letteren.

Klaas Driebergen Fictie

Hans Dütting
Cees Nooteboom 
Een profiel

Martien de Jong herintroduceert 
met overtuiging het gedicht
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Karel Wellinghoff

De Katharengrot

“Grote goedheid,” riep hij

“We zijn in een doolhof terecht gekomen!”

In de Katharengrot neemt auteur Karel Wellinghoff de lezer wederom 
mee in de geheimzinnige en spannende wereld van de Katharen. 
Deze uiterst mystieke stroming oefent tot de dag van vandaag grote 
aantrekkingskracht uit op de mensen.  Wie waren zij, wat wilden zij, en 
waarom werden zij met zoveel geweld door de pauselijke legers uit de 
geschiedenis verdreven. In De Katharengrot gaat de auteur  in op deze 
fascinarende geschiedenis.

isbn 9789461532305 . nur 300
13.5 x 21.5 cm . Paperback 
300 pagina’s . verschenen 
prijs €19.95

De roman De Goede Mensen en de honden van God speelt in
de Languedoc, waar in de 13e eeuw de Katharen leefden. Ivo
en Mirjam trekken door dit gebied, beiden de gevolgen van
een scheiding verwerkend, bijna 800 jaar na Amiel en Blanca,
die als Kathaarse predikers hetzelfde gebied doorkruisten.
Al reizend raken onze tijdgenoten bekend met het Kathaarse
gedachtegoed. Een ontmoeting met de geheimzinnige Rolf zet
gebeurtenissen in gang die hun levens volkomen overhoop halen.
De boeken van Karel Wellinghoff hebben een spirituele thematiek.
De hoofdfiguren raken door allerlei omstandigheden losgeslagen
van de reguliere samenleving en gaan op zoek naar ‘de weg naar
huis’. Wellinghoff schreef eerder de roman Montségur.

Karel Wellinghoff
De Goede mensen en de honden van God

K A R E L  W E L L I N G H O F F

De Katharengrot

ASPEKT

historische roman

isbn 9789059118843 . nur 300
13.5 x 21.5 cm . Paperback 
312 pagina’s . verschenen
prijs €19.95

De mystieke wereld van de Katharen

Introductie in de gedachtenwereld der Katharen



Pieter Sparre

Gevangen

ASPEKT

roman
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isbn 9789461532299 . nur 455
13.5 x 21.5 cm . Paperback 
ca 248 pagina’s . november 
2012 prijs €14.95

ASPEKT

Willem van 
Batenburg

de nieuwe 
condoom-

vertellingen

Pieter Sparre 

Willem van Batenburg
De nieuwe condoomvertellingen

Gevangen

Aspekt heeft altijd aandacht gehad voor literaire erotica. Van het 
beste in zijn soort getuigd deel 2 van “De Condoom Vertellingen” , 
waarvan het eerste deel door aardig wat mensen werd omschreven als 
het leukste en opwindendste cadeauboek van het jaar. Ook dit boek is 
een kleurrijk spel van het eeuwig seksueel verlangen en het menselijk 
tekort waar het zijn en haar condoomgedragingen betreft. Dit alles 
leidt tot vrolijke, intense, gekke, speels-spannende erotische verhalen 
uit het brein van Willem van Batenburg. De nieuwe condoomvertellingen 
staan garant voor een zinderend najaar.

isbn 9789461532398 . nur 300
13.5 x 21.5 cm . Paperback 
ca 278 pagina’s . november 
2012 . prijs €19.95

Bij het uittrekken van zijn hemd en zijn onderbroek houdt hij zijn buik 
zo goed mogelijk in, de meer dan dertig jaar leeftijdsverschil moet 
niet al te goed te zien zijn. De warmte van de radiator straalt tegen 
zijn blote benen en billen.

Als hij op de rand van haar bed zit en zij naakt binnen handbereik 
is, durft hij haar pas goed te bekijken: ze heeft een zeldzaam mooi 
gevormd lichaam, een strakke buik met twee getatoeëerde dolfijntjes 
om haar navel, kleine stevige borsten, lange slanke benen.  

Ze glimlacht. “Je mag me wel aanraken.”
In Gevangen heeft auteur Pieter Sparre een beklemmende roman 
geschreven. De ruwe ‘Alltag’ van het leven gaat gepaard met 
romantiek en sensualteit. Het alledaagse komt onder een bijzonder 
caleidoscoop. Iedereen wenst zijn vrijheid, maar tegelijkertijd is ook 
ieder van ons gevangen.

Fictie

Zinderend door het najaar
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Antoine Baars

Aäron, de 

zoon vAn 

niemAnd

Aspekt

roman

Antoine Baars

Aäron, de zoon van niemand

isbn 9789461532381. nur 300
13.5 x 21.5 cm . Paperback 
ca 348 pagina’s . november 
2012 . prijs €.19.95

Wat te doen als je met jouw beste vriendin onverwachts honderden 
jaren terug in de tijd gaat. Waar niemand jou kent. Op een plaats 
waar plunderingen en stadsveroveringen schering en inslag zijn.
Waar een corrupt stadsbestuur het volk onder de duim probeert te 
houden. 
Wanneer je dan nog hoort dat de moeder van je nieuwe vriend 
veroordeeld wordt, om als heks op de brandstapel te eindigen, is dat 
een begin van een ongelooflijk spannend avontuur.
 
Aäron, de zoon van niemand is het verhaal van twee hartsvriendinnen 
en een ongewone jongen waarin moed, oprechtheid en trouw de basis 
vormen van een eeuwigdurende vriendschap.

isbn 9789461532558 . nur 300
13.5 x 21.5 cm . Paperback 
ca 172 pagina’s . oktober 2012 
prijs €14.95

MARIA MAGDALENA IN FRANKRIJK

J A M I E  O P  Z I J N  W O L K

ASPEKT

JAAP RAMEIJER

Jaap Rameijer
Jamie op zijn wolk
Maria Magdelena in Frankrijk

Jamie op zijn wolk is een verhaal van bijna tweeduizend jaar geleden. 
Het speelt in Rhedae, het huidige Rennes-le-Chateau, dat magische 
dorpje in de Zuid-Franse Pyreneen. Jamie komt daar op aarde om 
een belangrijke taak te verrichten. En om te leren wat het is om mens 
te zijn. De goudeerlijke, beetje naïve Jamie beleeft er de meest 
wonderlijke avonturen. Later ontmoet hij Maria Magdalena die uit het 
Heilige Land naar Frankrijk is gevlucht.  Hij is helemaal weg van haar 
en van de prachtige boodschap die zij hier predikt. Jamie begeleidt 
Maria op al haar tochten en wordt door haar gedoopt. Dan wordt hij 
verliefd op Joan, een van de vrouwen in het gezelschap van Maria 
Magdalena. Een liefde vol verwikkelingen. Helaas kunnen ze maar 
kort van elkaar genieten, want Jamie moet weer terug naar zijn wolk. 
Er wacht een nieuwe, heel belangrijke taak op hem.
Het is een boek vol menselijke waarheden. Vol emotie. En vol spirituele 
inzichten. Inzichten die op een heel natuurlijke wijze zijn verweven in 
de  avonturen van de aandoenlijke Jamie. 
Het is een spannend boek, met  prachtige illustraties. Geschreven in 
simpele bewoordingen. Een boek dat je in een adem uit leest. Een 
kinderboek voor volwassenen.

Gevangen in de tijd



De Dans van 

Scrooge

ASPEKT

André Roes
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isbn 9789054879527 . nur 306/620 
16.5 x 22 cm . Paperback met flap-
pen + 2 audio cd’s . 256 pagina’s 
verschenen . prijs €26.95

Eddy Bonte (red.)
Ik ben de overlevende 
Een keuze uit het werk van Jan de Roek

• Nieuwe bloemlezing van gedichten en essays van de jonggestorven 
Jan de Roek (1941-1971), 40 jaar na zijn overlijden en dertig 
jaar na de publicatie van zijn Verzameld werk

• Bijzonder verzorgde en exclusieve uitgave met nooit 
eerder gepubliceerd fotomateriaal en een dubbele cd met 
geluidsfragmenten, van onder meer de dichter die voorleest uit 
eigen werk

• Met inleidende teksten van Hans Vandevoorde en een 
editieverantwoording door Yves T’Sjoen en Michel Dupuis

• De lezer kan verzen lezen en horen die tot nu toe niet meer 
beschikbaar waren en die van de Roek een cultfiguur maken in de 
lijn van andere vroeg gestorven dichters, van Hans Lodeizen over 
Jotie ’t Hooft tot Jeroen Mettes

isbn 9789461532527 . nur 320
13.5 x 21.5 cm . Paperback 
ca 148 pagina’s . november 
2012 prijs €14.95

Kinderen nemen in het werk van Dickens een grote plaats in. Toen Dickens 
de Christmas Carol schreef, zwierven er duizenden dakloze kinderen op 
straat en werkten vele kinderen in smerige fabrieken, soms tot 12 uur per 
dag, voor een hongerloon. De Carol is een sociaal protest tegen armoede, 
uitbuiting, tegen het ruige en onbarmhartige kapitalisme.

De Carol is niet alleen een literair monument en een sociaal manifest, maar 
ook een elementair christelijke en psychologische tekst. Pas wanneer de 
onvrije, afgestompte en ijskoude Scrooge door de geest van kerstmis wordt 
meegenomen naar het landschap van zijn kindertijd, krijgt hij weer toegang 
tot zijn geschonden ziel. De bekeerde Scrooge leert wat compassie is, hij 
leert opnieuw te leven, kan zelfs dansen en durft weer goed te doen.

De auteur schrijft dit commentaar op de Carol voor alle Dickensliefhebbers. 
Hij blijft dicht bij de tekst. Het commentaar is bedoeld voor wie belang 
stelt in de schrijver en de sociaal hervormer die Dickens was. Maar het 
commentaar is ook bedoeld voor iedereen die de Carol wil verbinden met 
de wereld van de psychologie, religie en bijbelse spiritualiteit

André Roes (1946) studeerde Nederlands en geschiedenis te Leiden.
Bij uitgeverij Aspekt verscheen in 2012 zijn studie: Charles Dickens. Het zo 
gelukkig en toch zo ongelukkig bestaan.

Fictie

André Roes
De Dans van Scrooge

Ode aan te vroeg gestorven Dichters



Matthijs de Ridder / Liesbeth Vantorre (red.)
Kurt Köhler 
Verzameld proza

isbn 9789054879510
nur 620/ 300

17 x 24 cm 
 

Paperback,
geïllustreerd
320 pagina’s  

verschenen

Uit de reeks:
Letterenhuispublicaties

prijs: €25.00

• Verzameld proza van de uiterst onconventionele Antwerpse schrijver Kurt 
Köhler (pseudoniem van Stan Soetewey, 1907-1934). Zijn wonderlijke exotische 
romans gelden al jaren als een van de meest verrassende Geheimtipps van de 
Nederlandstalige literatuur

• Köhlers romans Batlthazar Krull’s hart zingt maneschijn en Vademecum voor de jonge 
zelfmoordenaar verschenen in respectievelijk 1933 en 1934 – om vrijwel meteen, 
en ten onrechte, uit de literatuurgeschiedenis te verdwijnen

• In zijn nawoord toont samensteller Matthijs de Ridder ook hoe het werk van Köhler 
staat in de context van de Vlaamse literatuur van de politiek woelige jaren twintig 
en dertig van de vorige eeuw

• De Ridder maakt duidelijk dat deze avontuurlijke en ontwrichtende romans 
voortkomen uit de ideologische verwarring van het interbellum en geeft zo een 
verhelderende context voor Köhlers latere verwevenheid met de collaboratie

• Verschijnt als nummer 12 in de reeks Letterenhuispublicaties

20 

Matthijs de Ridder is schrijver 
en literatuurcriticus. Hij is 
verbonden aan het Louis Paul 
Boon-documentatiecentrum van 
de Universiteit Antwerpen
Liesbeth Vantorre is 
verbonden aan het 
departement Geschiedenis 
en aan het Louis Paul Boon-
documentatiecentrum van de 
Universiteit Antwerpen

Over de reeks Letterenhuispublicaties
De reeks Letterenhuispublicaties is een initiatief van het Letterenhuis in Antwerpen in 
samenwerking met Uitgeverij ASP
De uitgaven in deze serie – tekst- en brievenedities, studies en andere publicaties – zijn 
gebaseerd op literatuurwetenschappelijk onderzoek en hebben betrekking op literair 
archief dat in het Letterenhuis wordt bewaard en op deze manier toegankelijk wordt 
gemaakt
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fictie

Matthijs de Ridder / Liesbeth Vantorre (red.)
TAAL- EN LETTERKUNDE

Eerder verschenen in de reeks Letterenhuispublicaties

17 x 24 cm / 208 pp. / € 12,50
ISBN: 978 90 7678 507 4 / NUR: 620 / 621
Paperback, geïllustreerd / Imprint: ASP
Reeks: Letterenhuispublicaties (nummer 7)
verschenen

Grote woorden kenmerken de geschiedenis 
van de Vlaamse Beweging. Ook lang geleden 
gingen Verraad- en Kaakslag-kreten heen en 
weer tijdens meetings, op affiches en in talrijke 
pamfletten, kranten en in de literatuur. Grote en 
kleine schrijvers engageerden zich, schreven voor 
bladen en behandelden deze kwesties in hun 
literaire werk. In verschillende afleveringen vertelt 
De Trust der Vaderlandsliefde dit verhaal. 
Er is aandacht voor grote namen (Paul van Ostaijen, 
Herman Teirlinck, Karel van de Woestijne), niet-
langer grote namen (Emmanuel de Bom, Paul Kenis, 
Victor Brunclair) en interessante, maar nooit bekend 
geraakte initiatieven (de flamingantische uitgeverij 
Regenboog).

17 x 24 cm / 275 pp / € 15,00
ISBN: 978 90 7678 510 3 / NUR: 620 / 621
Paperback, geïllustreerd / Imprint: ASP
Reeks: Letterenhuispublicaties (nummer 10)
verschenen

In Sint-Martens-Latem bracht Karel van de 
Woestijne (1878-1929) naar eigen zeggen de 
‘rijkste en pijnlijkste’ uren van zijn leven door. Zijn 
Latemse tijd was een heel vruchtbare periode. 
Vele gedichten, verhalen en essays kwamen er 
tot stand
De zes studies uit Latems Leven bestrijken de tijd 
dat de dichter in Latem een ‘kluizenaarsbestaan’ 
leidde. Hij stond met George Minne, Valerius de 
Saedeleer en Gustave van de Woestyne midden 
in het artistieke en dagelijkse leven van het dorp
Het boek focust ook op de ontstaansgeschiedenis 
van Van de Woestijnes poëzie en bevat heel wat 
onbekend materiaal, onder meer briefwisseling en 
handschriften

17 x 24 cm / 255 pp / € 15,00
ISBN: 978 90 7678 500 4 / NUR: 620 / 621
Paperback, geïllustreerd / Imprint: ASP
Reeks: Letterenhuispublicaties (nummer 12)
verschenen

Dit boek is de neerslag van het colloquium 
‘Literatuur in Nederland en Vlaanderen tijdens 
de jaren dertig’ (2008). Doelstelling was te 
onderzoeken wat er vanuit literair oogmerk 
karakteristiek zou kunnen zijn voor die periode 
van economische en culturele crisis
Hoe gingen schrijvers en uitgevers om met de 
financiële klappen die ze te verduren kregen? 
Welke impact hadden ideologie en politiek op de 
literaire productie en op de positie die schrijvers 
en critici innamen in het culturele veld? En welke 
normen en waarden golden er in de literatuur uit 
de crisisjaren?
Literatuur en crisis is een boeiende staalkaart van 
de Vlaamse en Nederlandse letteren in de jaren 
dertig

17 x 24 cm / 384 pp. / € 22,50
ISBN: 978 90 7678 511 0 / NUR: 620 / 621
Paperback, geïllustreerd / Imprint: ASP
Reeks: Letterenhuispublicaties (nummer 11)
verschenen

Op 11 augustus 1912 kwamen naar schatting 
200.000 mensen naar Antwerpen om eer te 
bewijzen aan Hendrik Conscience, de man 
die zijn volk heeft leren lezen. Het was deze 
mensen evenwel niet alleen om literatuur te 
doen. In de marge van de herdenking werd een 
maatschappelijke en culturele discussie gevoerd, 
die zou leiden tot een polarisering binnen en 
een voorzichtige radicalisering van de Vlaamse 
Beweging
Ouverture 1912 vormt een verrassende geschiedenis 
van een literatuur in beweging, waarin behalve 
door grote figuren als Vermeylen, De Mont en Van 
de Woestijne de aandacht wordt opgeëist door 
schrijvers als René de Clercq, André de Ridder en de 
totaal vergeten vooroorlogse literatuurvernieuwer 
M. B. Ledegouwer

17 x 24 cm / 416 pp. / € 22,50
ISBN: 978 90 7678 509 0 / NUR: 620 / 621
Paperback, geïllustreerd / Imprint: ASP
Reeks: Letterenhuispublicaties (nummer 9)
verschenen

In 1946 maakte redactiesecretaris Hubert 
Lampo een eerste deel van het archief van het 
Nieuw Vlaams Tijdschrift over aan het AMVC-
Letterenhuis. Dat archief zou uiteindelijk meer dan 
tienduizend brieven, honderden fiches en talloze 
manuscripten en drukproeven zou bevatten.
Dit boek is het resultaat van een vruchtbare 
samenwerking tussen het AMVC-Letterenhuis en 
het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie 
van de Koninklijke Academie voor Nederlandse 
Taal- en Letterkunde. Het belicht het ontstaan en 
de beginjaren van het Nieuw Vlaams Tijdschrift. 
Het is een verhaal in de vorm van een kroniek, 
rijkelijk voorzien van illustraties, context en 
commentaar.

17 x 24 cm / 138 pp. / € 12,50
ISBN: 978 90 7678 508 2 / NUR: 620 / 617
Paperback, geïllustreerd, met cd-rom 
Imprint: ASP
Reeks: Letterenhuispublicaties (nummer 8)
verschenen

Deze bundel brengt een selectie van de 
bijdragen gepresenteerd tijdens de ‘studiedagen 
tekstgenese’ in 2003 en 2004 in het Letterenhuis
Met een verkennende, theoretische inleiding, met 
o.m.  inzichten over de werkwijze van de schrijver 
in de Franse critique génétique
Verder bijdragen over zeer uiteenlopende 
denkers en schrijvers, zoals Paul Celan, Gaston 
Burssens, Herman Gorter, Jan Lauwereyns, Johan 
Daisne, Maurice Gilliams, Raymond Brulez en 
Cyriel Buysse
Met daarnaast bijdragen van de schrijvers Paul 
Bogaert en Mark Insingel die een inkijk geven in de 
(eigen) schrijverskeuken (met cd-rom)

Geert Buelens,  
Matthijs de Ridder & 
Jan Stuyck

De Trust der Vader-
landsliefde.
Over literatuur en 
Vlaamse Beweging 
1890-1940

Hans Vandevoorde 
(red.)

Latems Leven.

Karel van de Woes-
tijne en Sint-Martens-
Latem

Dirk van Hulle & Yves 
T’Sjoen (red.)

Denken op papier.
Tekstgenetische 
studies

Matthijs de Ridder

Ouverture 1912.
Literatuur en Vlaamse 
Beweging aan de 
vooravond van de 
Grote Oorlog

Bert van Raemdonck

Allemaal zeep aan 
onze zolen.
Kroniek van het Nieuw 
Vlaams Tijdschrift 
(1946-1950)

Koen Rymenants, Kris 
Humbeeck, Jan Robert 
& Jan Stuyck (red.)

Literatuur en crisis.

De Vlaamse en Ne-
derlandse letteren in 
de jaren dertig
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Guy Janssens / Kris Steyaert

Het onderwijs van het Nederlands in 
de Waalse provincies en Luxemburg 
onder koning Willem (1814-1830) 
Niets meer dan een boon in een brouwketel? 

isbn 9789054874560 . nur 621/ 
616 . 13.5 x 21.5 cm . Paper-
back . 463 pagina’s . ver-
schenen . prijs €29.95

• Eerste deel in de reeks ‘Onbekend taalverleden’
• Uniek onderzoek naar de plannen van Koning Willem I om het 

Nederlands, dat hij tot nationale taal van het Verenigd Koninkrijk 
der Nederlanden (1814-1830) had verklaard, niet alleen in 
Vlaanderen te verplichten, maar ook in de Waalse provincies en 
het Groothertogdom ingang te doen vinden

isbn 9789054879312 . nur 621/ 
616 . 15.5 x 24 cm . Paperback 
265 pagina’s . Verschenen 
prijs €25.00

Gijsbert Rutten

Een nieuwe Nederduitse spraakkunst
Taalnormen en schrijfpraktijken in de Zuidelijke 
Nederlanden in de achttiende eeuw

• Tweede deel in de reeks ‘Onbekend taalverleden’
• Helder, vernieuwend en gedetailleerd overzicht van de 

ontwikkelingen van de taalnormen en schrijfpraktijken in de 
Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden in de achttiende eeuw

• Boeiend en uitgebreid geïllustreerd onderzoek dat een belangrijke 
lacune opvult over de taalsituatie in de achttiende eeuw

• Inleiding tot en uitgave van nieuwe bronnen voor de 
taalgeschiedenis

• Een nieuwe Nederduitse spraakkunst legt een fundament voor een 
sociolinguïstische beschrijving van de achttiende-eeuwse taal
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isbn 9789461532619 . nur 300
13.5 x 21.5 cm . Paperback 
ca 268 pagina’s . december 
2012 . prijs €19.95

Souvenir 
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HANS 

MUIDERMAN

ROMAN

Cristi Martin

Hans Muiderman
Souvenir Utopia

Ze noemden hem Anders

De roman Souvenir Utopia is een bijzonder reisverslag. Langs het 
rijke decor van de rivier de Donau, met haar boeiende geschiedenis, 
dringen herinneringen en familiegeheimen zich op. Vriendschappen 
komen onder druk te staan onder de lange schaduw van het 
verleden. Langs de oevers van deze oude Europese rivier 
vermengen romantiek, fictie en werkelijkheid zich op ingenieuze 
wijze met elkaar. Souvenir Utopia is een boeiend debuut dat de 
lezer zal fascineren.

isbn 9789461532176 . nur 300
13.5 x 21.5 cm . Paperback 
ca 349 pagina’s . september 
2012 . prijs €17.95

Het verhaal Ze noemden hem Anders speelt zich af op een heel 
bijzonder moment in de geschiedenis van de mensheid. Voor de 
eerste keer vragen onze voorouders zich aantoonbaar af: “Heb ik 
wel het juiste geloof? Geloof ik wel in de juiste geesten of goden?” 
Vervolgens besluit men daar een nieuw, weliswaar vergelijkbaar 
geloof in andere geesten voor in de plaats te stellen. Als die 
keuze eenmaal gemaakt is, komt het tot een soort beeldenstorm. 
In de Spaanse grot van Altamira worden millennia oude gravures 
overschilderd. In de Franse heiligdommen Roc-aux-Sorciers, Chaire-
à-Calvin en Cap-Blanc gaat men nog drastischer te werk. Bestaande 
beelden worden bewust onherstelbaar vernield en vervangen door 
nieuw beeldhouwwerk. Onenigheid over deze veranderingen leidt 
zelfs tot moord, zoals het skelet van de vrouw in Cap-Blanc bewijst. In 
dit boek schetst  Cristi Martin de weerbarstige mens, verlangend naar 
vrijheid maar gevangen in zijn noden. 

fictie

Brandende vragen rond het vroegste Godsbeeld

Fascinerende Roman aan de oevers van de Donau



Margreet den Buurman
Erika en Klaus Mann

leven langs de Bühne

isbn 9789059118768 . prijs € 19,95 . reeds verschenen

Margreet den Buurman
Thomas Mann 
Schrijverschap tegen de vergankelijkheid
Thomas Mann bleef zijn hele schrijversleven schatplichtig aan het milieu waar hij uit voortkwam, een 
welvarend koopmansgeslacht uit Lübeck dat met de vroege dood van zijn vader teloorging.

In deze biografie zal de focus vooral liggen op het schrijverschap van 
Thomas Mann, als datgene wat van hem in onze tijd als universeel 
geldend is overgeleverd. Want naast het belang van zijn achtergrond, 
zijn 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 homoseksuele gevoelens geen volwaardige 
plaats in zijn leven kon geven en zijn relatie tot zijn vrouw Katia Mann 
Pringsheim en zes kinderen, is Thomas Mann vooral de auteur van het 
Fin de siècle en van het interbellum, die met moeite afscheid nam van 
Duitsland toen het land was uitgeleverd aan de nazi’s. Hierbinnen 
worstelde hij zijn leven lang met zijn positie als schrijver en publieke 
persoon, in een om hem heen veranderende wereld. Hij verzuchtte 
daarbij weleens dat velen iets over hem vonden, maar dat hij zelden 
werd gekend.

Boeken over de familie Mann

Erika Julia Hedwig Mann (Eri), werd op 9 november 1905 in München 
geboren als eerste dochter van Thomas Mann en Katia Mann-Pringsheim. Ze 
werd vernoemd naar de oudste broer van Katia, Erik, die uit de familie was 
verbannen naar Buenos Aires omdat hij er een losse levensstijl op nahield. 

Een jaar later, op 18 november 1906, werd Klaus Heinrich Thomas 
geboren (Eissi). Na Klaus werden er nog vier kinderen geboren in het gezin 
Mann: Golo in 1909, Monika in 1910, Elisabeth in 1918 en Michael in 1919. 

Als een paar zouden Erika en Klaus echter met elkaar opgroeien. De 
andere broertjes en zusjes hoorden er ook wel bij, ze vielen echter buiten 
de hechte band tussen ‘Eri’ en ‘Eissi.’ Als pubers richtten ze de Laienbund 
deutscher Mimiker op, de ‘amateurgroep van Duitse mimespelers.’ Bevlogen 
gaven ze huisvoorstellingen met hun vrienden. 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog waren Klaus en Erika kinderen, ze 
waren jong volwassenen tijdens de wereldcrisis en op het punt van 
hun doorbraak kwam Hitler aan de macht. Allebei werd hen het Duits 
staatsburgerschap ontnomen en moesten ze een veilig heenkomen zoeken. 
De Tweede Wereldoorlog tekende hun verdere leven, dat voor Klaus 
dramatisch eindigde in zijn zelfmoord in Cannes op 21 mei 1949. Hij werd 
tweeënveertig jaar oud. 

isbn 9789461531117 . prijs € 19,95 . februari 2013
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Otto van de Haar Clifford C. Cremer
Ulrike Meinhof 
een biografie

Otto van de Haar

Ulrike
Meinhof

ASPEKT

een biografie

Omslag Ontwerp: 
Anipa Baitakova

isbn 9789059118430 
nur 680

13.5 x 21.5 cm  
Paperback 

ca 428 pagina’s  
oktober 2012 
prijs: €18.95

Het leven van de linkse Duitse topjournaliste Ulrike Marie Meinhof (1934-1976) begon 
weinig hoopvol. Als meisje maakte ze de Tweede Wereldoorlog mee en verloor beide 
ouders. Tijdens haar studie pedagogiek raakte ze politiek actief en
kreeg landelijke bekendheid door haar gedurfde confrontaties met conservatieve 
politici (Helmut Schmidt en Franz Josef Strauss) en door haar vlijmscherpe commentaren 
in het linkse avantgardeblad Konkret: tegen de Noodwetten, de genocide in Vietnam, 
de almacht van het Springerconcern en het nog smeulende fascisme. Haar huwelijk met 
Konkret-uitgever Klaus Röhl eindigde in een scheidingsdrama.
Meinhof kreeg bewondering voor Mao, raakte gefascineerd door de strijd van de 
onafhankelijkheidsbewegingen in de Derde Wereld (vooral die in Vietnam), die het 
verfoeide Westen op de terugtocht leken te dwingen. Ze kreeg er schoon genoeg 
van om alleen maar kritische artikelen te schrijven die niets uithaalden en besloot 
zich aan te sluiten bij de ‘terroristische organisatie’ Rote Armee Fraktion (RAF) die het 
‘imperialistische systeem’ van binnenuit wilde aanvallen.
De grote sympathie in links Duitsland voor Meinhofs politieke opvattingen brokkelde 
snel af toen er bij aanslagen op het gebouw van Springer en op Amerikaanse militaire 
instellingen doden en gewonden vielen.  Ze werd gevangengezet in Keulen waar ze 
periodiek aan tortuur werd onderworpen die haar murw maakte. Hongerstakingen uit 
protest hiertegen leidden slechts tot verdere uitputting. Op 44-jarige leeftijd benam 
de ‘terroriste voor een betere wereld’ zich van het leven in de strafgevangenis van 
Stuttgart-Stammheim. Moordende ruzies met mede RAF-gevangene Gudrun Ensslin 
waren hieraan voorafgegaan.   

De auteur gaat ook in op weinig bekende onderwerpen als het misbruik van Meinhofs  
(stief-)dochters door Klaus Röhl, het verzwegen NSDAP-lidmaatschap van haar vader 
en het Nederlandse RAF-lid Ronald Augustin die na zijn arrestatie ook zwaar werd 
mishandeld in de gevangenis.

Otto van de Haar studeerde 
nieuwste en theoretische 
geschiedenis aan de 
Universiteit van Amsterdam. In 
1997 publiceerde hij samen 
met Rolf Binner en Johannes 
Houwink ten Cate Wiens 
schuld? De impact van Daniel 
Jonah Goldhagen op het 
holocaustdebat. (zie verder: 
ottovandehaar.blogspot.com)



 27

Eén speciale groep mensen in Irak komt in de verliezenstatistieken van WikiLeaks niet 
of nauwelijks voor, hoewel die  juist in de periode van 2004 tot 2009 zeer actief 
waren. Onder hen vielen honderden  doden en veel meer gewonden, en tientallen van 
hen werden ontvoerd, gemarteld en vermoord. Niemand hield hun statistieken bij, want 
niemand voelde zich daartoe geroepen of verplicht. Niemand was daar ook toe in staat. 
Daarvoor was de schimmige en gesloten wereld van de vele private security contractors 
niet alleen te versnipperd, maar ook te onbenaderbaar.

De bewapende burgers die voor talloze internationale Private Security Companies 
beveiligingstaken uitvoerden in Irak en Afghanistan, werkten onder geen enkele vlag en 
stonden letterlijk boven de wet. De Coalition Provisional Authority, de door Amerikanen 
geleide overgangsregering in Irak na de val van Saddam Hoessein, nam hiertoe een 
speciale wet aan.

De private security contractors werkten niet voor een vaderland of voor vrede en 
verdraagzaamheid. Ze werkten over het algemeen uit een zucht naar avontuur, en voor 
het geld. De verdiensten lagen hoog. De verliezen die de contractors moesten incasseren 
ook. Dit boek gaat over een Nederlander die in de periode 2004 tot 2009 werkzaam 
was als private security contractor, aan de frontlinies van de War on Terror in Irak en 
Afghanistan. In die hoedanigheid heeft hij dingen gezien en meegemaakt die maar voor 
weinig avonturiers zijn weggelegd. De hoofdpersoon blijft anoniem, want hij is nog steeds 
werkzaam in de branche. Dit is zijn verhaal.

Otto van de Haar Clifford C. Cremer
Killzone

Een Nederlandse security contractor in the War on Terror

Omslag Ontwerp: 
Mark Heuveling

isbn 
9789461532060 
nur 400
13.5 x 21.5 cm  
Paperback 
ca 278 pagina’s  
Oktober 2012 
prijs: €17.95

N
on - Fictie

Eerder verschenen:

isbn: 9789075323771

“Fascinerend.” - Frits Barend 
(Barend en van Dorp)

“Een perfect tijdsdocument over de 
jaren zeventig en tachtig.” - Rob 

Hammink (de Telegraaf)

“Ik heb het boek in één bajes-etmaal 
uitgelezen.” – Richard Klinkhamer
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ca 588 pagina’s . Oktober 2012 prijs €29.95
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Hitlers tafelgesprekken 1941 - 1944
Met een voorwoord van Maarten van Rossem

Vrijwel alles wat Hitler zei werd genotuleerd. Voor historici is dit een ware goudmijn gebleken. 
Vooral in zijn zogenaamde Tafelgesprekken laat Hitler zijn ware aard zien, en vertelt hij 
onbekommerd over zijn stokpaardjes,  natuurlijk de politiek, de kunst, de maatschappij en de 
geschiedenis. Ook komen er veel tijdgenoten aan bod, waarover Hitler zijn mening ventileerde. 
Tevens schoven er vaak bekenden uit het Derde Rijk aan. Soms waren dat hoge partijfunctionarissen 
maar vaak ook mensen uit zijn directe omgeving van zijn staf en personeel. Ook hoge ambtenaren, 
en andere publieke figuren maakten hun opwachting, alsook militairen, van wie sommigen nog de 
modder van het front onder hun schoenen hadden zitten. Dit alles maakt Hitlers Tafelgesprekken tot 
een unieke inkijk in het leven van de gevreesde dictator en een belangrijke bron (en een primaire 
bron!) van het Derde Rijk naast de beroemde biografieeën van Khersaw, Bullock, Toland, Heiber 
en Werner Maser. De bekende historicus Prof. Maarten van Rossem schreef een inleiding bij dit 
belangwekkende historische document. Het boek werd vertaald door Peter Andriesse en was al 
jaren niet meer leverbaar. 

N
on - Fictie

Borreltafelpraat die de geschiedenis bepaalde
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Monika Diederichs

Kinderen van Duitse 
militairen in Nederland

 Een verborgen leven

Monika Diederichs 

Kinderen van Duitse militairen in 
Nederland
Een verborgen leven

isbn 9789461532183 . nur 680
13.5 x 21.5 cm . Paperback 
ca 287 pagina’s . oktober 2012 
prijs €19.95

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden  in Nederland tussen de 
13.000 en 15.000  kinderen van Duitse militairen geboren. Het leven 
van deze kinderen stond en staat ook nu nog in het teken van een 
oorlog die ze nauwelijks hebben meegemaakt. Hun jeugd kenmerkte 
zich door pesterijen en afwijzing. Dat zij ‘verboden’ kinderen waren 
waar niemand op zat te wachten, ontdekten ze vaak pas vele jaren 
later. Het taboe op de afstamming zorgde naast stigmatisering en 
stilzwijgen voor een moeizame relatie met hun moeder en dikwijls  
vergeefse zoektochten naar een onbekende Duitse vader. Veel 
kinderen weten nu nog steeds niet dat hun vader een Duitse militair 
was. Over hen die het wel weten gaat dit boek.
Een vervolg op Wie geschoren wordt moet stil zitten (2006) van 
historica Monika Diederichs, waarin de moeders van deze kinderen de 
hoofdrol speelden.
     

isbn 9789461532152 . nur 680
13.5 x 21.5 cm . Paperback 
ca 312 pagina’s . oktober 2012 
. prijs €19.95

Mark van den Dries
Noodsein boven Zeeland
De crash van een Amerikaanse bommen-
werper in een Zeeuwse polder

Op 18 september 1944, dag twee van operatie Market Garden, werd het 
Zeeuwse Heinkenszand opgeschrikt door een geronk. De burgers die naar 
buiten renden, zagen nog net een bommenwerper op hun dorp afkomen, 
waaruit meerdere parachutisten sprongen. De Amerikaanse B-24 Liberator 
scheerde rakelings over het dorp en sloeg in een polder aan de grond. 
Twee jonge vliegeniers kwamen om, zes anderen werden  gearresteerd 
door de aansnellende Duitse soldaten. Maar niet alleen de Duitsers 
kwamen in actie: plaatselijke verzetsstrijders schoten twee gevluchte 
Amerikanen te hulp en wisten hen uit handen van de bezetter te houden. 
Dit boek vertelt het verhaal van een groep Amerikaanse jongemannen die 
hun leven riskeerden boven een vreemd continent. Er wordt stil gestaan bij 
hun missies, de omstandigheden rondom de fatale crash en hun grimmige 
lot dat daar op volgde. Maar dit is ook het verhaal van de plaatselijke 
verzetsgroep, die door de pilotenhulp het vuurpeloton riskeerde. We 
volgen de gearresteerde radiotechnicus Elton Soutwell als hij ons meeneemt 
op een erbarmelijke reis langs kazernes en vernietigingskampen tot aan 
een wreed welkom in een Pools krijgsgevangenenkamp. Hij vertelt over hoe 
hij maar ternauwernood de beruchte Zwarte Mars overleefde en over zijn 
ontsnapping aan de Duitse bewakers. 

Aangrijpend boek over de verboden kinderen
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Gijs Scholtens
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op zoek naar het recht

De (counterinsurgency)missie van Taskforce Uruzgan om 
veiligheid en stabiliteit in deze provincie te bewerkstelligen 
kan niet alleen door militair optreden bereikt worden, het is 
ook noodzakelijk dat openbaar bestuur en rechtsorde worden 
hersteld. Van februari tot medio mei 2007 maakte de oud-
advocaat Mr. C.G. (Gijs) Scholtens als CIMIC-reservist 
(Civil Military Cooperation) als eerste in een reeks van 
juristen deel uit van het Provinciaal Reconstructie Team, het 
PRT,  in Uruzgan, om bij te dragen aan het herstel van het 
Afghaanse rechtssysteem. Zijn wekelijks verslag tezamen met 
zijn vele foto’s en achtergrondinformatie geven een beeldend 
inzicht in deze missie.
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isbn 9789461532107 . nur 680
13.5 x 21.5 cm . Paperback 
ca 268 pagina’s . november 
2012 . prijs €22.95

Gijs Scholtens

Peter Steeman
Luchthelden van de Eerste 
Wereldoorlog 
Het gebaar van Guynemer

Taskforce Uruzgan (tweede druk)
op zoek naar het recht

Dit boek beschrijft de eerste luchtoorlog in de geschiedenis tijdens het 
grote wereldconflict van 1914 tot 1918. De ondertitel, het gebaar 
van Guynemer, symboliseert de inspiratie van de auteur, die getroffen 
werd door het ridderlijke element dat nog steeds aanwezig was in 
dit toch meedogenloze treffen van de grote wereldmachten. Het 
gebaar waarmee de Franse held Guynemer uit respect voor zijn Duitse 
tegenstander vanuit een winnende positie het duel met hem afbrak.

In het eerste deel worden de algemene aspecten van de luchtoorlog 
besproken, zoals de oorlogsmoraal , de ethiek, de vliegtuigen, het 
vliegen en de tactieken die er bij gebruikt werden. De tekst is vooral 
geschreven vanuit de optiek van de vliegers zelf. Dit komt met name 
tot uiting in het tweede deel, waarin een selectie van de grote namen 
nader wordt besproken. Daarbij ontbreekt natuurlijk de rode baron 
niet. Het hoofdstuk over Hermann Göring, die ook een aas was in de 
Eerste Wereldoorlog, is geschreven door Perry Pierik.

isbn 9789059116214 . nur 300
15.5 x 23.5 cm . Paperback 
ca 308 pagina’s . verschenen 
prijs €19.95

De (counterinsurgency)missie van Taskforce Uruzgan om
veiligheid en stabiliteit in deze provincie te bewerkstelligen
kan niet alleen door militair optreden bereikt worden, het is
ook noodzakelijk dat openbaar bestuur en rechtsorde worden
hersteld. Van februari tot medio mei 2007 maakte de oudadvocaat
Mr. C.G. (Gijs) Scholtens als CIMIC-reservist
(Civil Military Cooperation) als eerste in een reeks van
juristen deel uit van het Provinciaal Reconstructie Team, het
PRT, in Uruzgan, om bij te dragen aan het herstel van het
Afghaanse rechtssysteem. Zijn wekelijks verslag tezamen met
zijn vele foto’s en achtergrondinformatie geven een beeldend
inzicht in deze missie.

N
on - Fictie

Een juridische missie in het gevaarlijke Afghanistan
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Leo Dorrestijn, Henk van der Linden en
Perry Pierik (red.)
De Grote Oorlog
Kroniek 1914-1918 deel 25

De Grote Oorlog, kroniek 1914-1918  is de serie in Nederland waarin wordt stilgestaan 
bij de geschiedschrijving over de Eerste Wereldoorlog. Dit is geen overbodige luxe, 
want ons land kende (als neutraal land destijds) een historische achterstand op dit 
terrein. Onder redactie van Henk van der Linden, Perry Pierik en Leo Dorrestijn wordt 
ook in dit deel weer aandacht gevraagd voor een aantal essays over minder belichte 
onderwerpen uit de periode 1914-1918.  Deze serie wordt regelmatig uitgebreid.

Zeer gevarrieerd werk…de serie beslaat in totaal meer dan 3000 pagina’s
- Vast Werken

Het niveau van wat gepubliceerd wordt is bijna zonder uitzondering hoog
- Wereld in oorlog

Een kanjer     Uitermate verrassend
- Tekos      - Defensie Krant

Diepgang en variatie    De Eerste Wereldoorlog herontdekt
- Checkpoint   `  - De Gelderlander
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Leo Dorrestijn, Henk van der Linden en
Perry Pierik (red.)

N
on - Fictie

Leo Dorrestijn, Henk van der Linden 
en Perry Pierik (Red.)
De Grote Oorlog 
kroniek 1914-1918 deel 24

isbn 9789461532077 . nur 680
15.5 x 23.5 cm . Paperback 
ca 204 pagina’s . Verschenen  
prijs €24.95

De Grote Oorlog 
kroniek 23

De Grote Oorlog 
kroniek 20

De Grote Oorlog 
kroniek 6

‘De herontdekking van de Eerste Wereldoorlog’

Een greep uit de serie

Alle delen ( 1 t/m 25 ) zijn nog leverbaar
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isbn 9789461532329 . nur 680
13.5 x 21.5 cm . Paperback 
ca 278 pagina’s . november 
2012 .  prijs €19.95

ASPEKT

Randy Noorman

Afghanistan

TUSSEN OORLOG EN
 WEDEROPBOUW

Randy Noorman
Afghanistan
Tussen oorlog en wederopbouw

Dit boek geeft als geen ander boek een directe inkijk in het dagelijkse 
leven van onze jongens in Afghanistan. Dag in dag uit wordt daar 
gewerkt aan de opbouw van een land dat ernstig geteisterd is door 
jarenlange conflicten. De missie is moeilijk, hoe ga je om met de 
plaatselijke cultuur, de burgerbevolking en de samenwerking met de 
plaatselijke autoriteiten. En dan is er natuurlijk nog het gevaar, de 
hinderlaag ligt immers altijd op de loer. Randy Noorman, die eerder 
al zijn schrijftalenten liet zien in het goed ontvangen boek  Dagboek 
van augustus (over de Eerste Wereldoorlog) schildert uit eerste hand 
de belevenissen vanuit het even mooie als ruwe Afghanistan.

Aris Gaaff
De Financiering van de Eerste Wereldoorlog
Vier jaar vechten op krediet

isbn 9789461532121 . nur 680/ 
689/ 686 . 13.5 x 21.5 cm 
Paperback . ca 260 pagina’s  
verschenen . prijs €24.95

De Eerste Wereldoorlog zou vóór Kerst 1914 afgelopen zijn. De verslagen
vijand zou de rekening betalen. Het liep allemaal anders en de akelige
waarheid drong door: deze oorlog kost niet alleen miljoenen mensenlevens,
maar ook miljarden Marken, Franken, Ponden, Dollars. 

Achter het front zetten de ministers van Financiën en de centrale bankiers
alle creativiteit in om het geld bijeen te brengen. Het werd een enorm
financieel slagveld. Nog tientallen jaren na de oorlog was de afwikkeling
ervan een slepende kwestie die in complexiteit niet onder doet voor de
huidige Eurocrisis. Pas in 2010 werden de laatste schulden afgelost.

Dit boek verschilt van de gebruikelijke werken over de Eerste 
Wereldoorlog.
Het beschrijft de volstrekt ontoereikende financiële oorlogsplannen, de
wonderbaarlijke geldcreatie tijdens de oorlog en de verlammende 
nasleep. De hoofdrolspelers in dit verhaal zijn geen militairen in uniform 
maar burgerheren in maatkostuums. Hun belangrijkste geschut was de
bankbiljettenpers.

Aspekt

Aris GAAff

De finAncierinG 
vAn De eerste 

WerelDoorloG

vier jAAr vechten 

op kreDiet

De oorlog in Afghanistan door de ogen van onze  
 soldaten

Wie financierde de oorlog?



 35

N
on - Fictie

ASPEKT

PETER DEN HERTOG

ADOLF HITLER 
O N T M A S K E R D

isbn 9789059117754 . nur 680
13.5 x 21.5 cm . Paperback 
ca 312 pagina’s . november 
2012 . prijs €19.95

A M E R I K A A N S E  O N D E R N E M E R S , 
N E D E R L A N D S E  KO R N U I T E N  E N 
H I T L E R S  O O R L O G

 
H E N K  J U R G E N S

ASPEKT

Peter den Hertog
Adolf Hitler ontmaskerd

Oorlog is een gecompliceerd gebeuren, “goed” en “kwaad” lopen 
vaak nauwelijks herkenbaar door elkaar. Dit geldt ook voor de 
gebeurtenissen die tot zo’n oorlog leiden.
In Amerikaanse ondernemers, Nederlandse kornuiten en Hitlers 
Oorlog worden de netwerken tussen Amerikaanse en Duitse  bankiers, 
ondernemers, politici en wetenschappers ontrafeld. Netwerken 
die de catastrofe van de Tweede Wereldoorlog mogelijk hebben 
gemaakt. Beschreven worden de vaak sensationele ontdekkingen door 
scheikundigen waarvan deze netwerken dankbaar gebruik maakten. 
In het boek wordt de nauwe relatie blootgelegd die tussen de 
netwerken heeft bestaan. Het beschrijft hoe ze hebben kunnen 
ontstaan en wie er toe hoorden. Het boek houdt zich bezig met vragen 
als: was het wel zo vanzelfsprekend dat de Verenigde Staten geen 
fascistisch land is geworden. Wie verdiende er eigenlijk aan de Hitlers 
oorlog? Zijn scheikundigen echt zo naïef? En, is de I.G. Farben wel echt 
geliquideerd of wachten ze daarmee tot alle overlevenden van de 
concentratiekampen overleden zijn?
Jurgens’ studie leert ons een beetje beter te begrijpen waarom de 
wereld van vandaag er uitziet zoals ze er uit ziet.

9 789461 532244

isbn 9789461532244 . nur 680
13.5 x 21.5 cm . Paperback 
ca 312 pagina’s . Oktober 
2012 . prijs €19.95

Nog altijd is veel niet duidelijk over de oorsprong en handelen rond 
Hitlers antisemitisme. Veel aandacht ging altijd uit naar de oorlog 
zelf, maar over wat nu precies Hitlers handelen betreft zijn de 
bronnen relatief beperkt. Zeker daar waar het aankomt op inzicht 
met betrekking tot  de beslissende stappen, die uiteindelijk zouden 
uitmonden in de Holocaust. In dit boek heeft de historicus Peter den 
Hertog zich in deze materie verdiept en daarbij een zeer leesbaar 
als ook belangrijk boek geschreven. Veel puzzelstukken zullen nu op 
z’n plaats vallen, en dat is de grote verdienste van deze auteur, die 
eerder spraakmakend werk over de oorlog publiceerde.

Henk Jurgens
Amerikaanse ondernemers, Nederlandse 
kornuiten en Hitlers oorlog

Cruciale antwoorden over Hitlers antisemitisme
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M I J N  G O D, 
W A A R O M  H E B T  G I J 
O N S  N I E T  V E R L AT E N

C H A N N A  K A L M A N N

H U M O R  I N  D E  I N T E R N AT I O N A L E 
H O L O C A U S T L I T E R AT U U R

ASPEKT

Channa Kalmann

Mijn God, waarom hebt gij ons 
niet verlaten
Humor in de internationale Holocaustliteratuur

isbn 9789461532640. nur 680
13.5 x 21.5 cm . Paperback 
ca 278 pagina’s . november 
2012 prijs €19.95

Mag je lachen om de Holocaust? Tot op de dag van vandaag laat 
humor in combinatie met de Holocaust de gemoederen niet onberoerd. 
Steeds opnieuw maakt het verschijnen van een film of een boek een 
heftige discussie los over wat er wel en niet geoorloofd is in een 
literaire verbeelding van de Holocaust. ‘Mijn God, waarom hebt Gij ons 
niet verlaten?’ onderzoekt waar de ethische grens van humor ligt als 
het om de Holocaust gaat.
 
Kalmann bespreekt aan de hand van een aantal baanbrekende romans 
hoe het gebruik van humor in Holocaustliteratuur verschuift. In de eerste 
decennia na de Tweede Wereldoorlog leidt de humor in een aantal 
romans soms tot een lach, maar meestal is dat een pijnlijke grijns, 
een lachen ondanks jezelf. Later krijgt humor een meer kritische en 
provocerende functie, zoals bij Tova Reich, die in een vlammende satire 
laat zien hoe sommige mensen het gedachtegoed van de Holocaust 
verkwanselen, en Shalom Ausländer die Anne Frank opvoert als oude 
vrouw die zich na 60 jaar nog steeds verbergt op een zolder. 

isbn 9789461530813 . nur 680
13.5 x 21.5 cm . Paperback 
ca 142 pagina’s . zojuist ver-
schenen . prijs €18.95

D.W. Joekes
Door het oog van de naald
Gesprekken tussen een stafgevangene 
en zijn Japanse bewakers 1942 - 1945

Voor de Tweede Wereldoorlog leerde de auteur van dit boek 
voldoende van de taal om tijdens de Japanse bezetting van 
Nederlands-Indië als krijgsgevangene ingezet te worden als tolk bij 
het spoorwegkantoor in Soerabaja.
De ontdekking van zijn deelname aan een verzetsgroepje deed hem 
belanden bij de Japanse militaire politie, de Kempetai; daarna bij 
de Japanse krijgsraad in Batavia/Jakarta en in drie opeenvolgende 
gevangenissen.
De Japanse capitulatie op 15 augustus 1945 bezorgde hem wel 
weer zijn vrijheid, maar er volgden nog tijden van uitputting en diepe 
wanhoop.
Vooral door de beschrijving van zijn belevenissen bij de Kepetai en de 
krijgsraad is dit boek zonder meer een historisch document.

Een andere kijk op de Japanse bezetting
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isbn 9789461532565 . nur 680
13.5 x 21.5 cm . Paperback 
ca 268 pagina’s . oktober 
2012 prijs €19.95

C aspar van den Berg

RESERVE-KAPITEIN

ASPEKT

Het levensverhaal van 

de reserve-officier 

Jan Philip Albach 

(1903-1940)

Caspar van den Berg
Reserve-kapitein
Het levensverhaal van de reserve-officier
Jan Philip Albach (1903 - 1940)

Reserve-officieren zijn in de Nederlandse geschiedschrijving een 
vergeten groep. Dat is onterecht, zeker omdat zij vanaf de Eerste 
Wereldoorlog tot en met de Koude Oorlog beroepsofficieren verre 
in aantal overtroffen. Caspar van den Berg heeft in dit boek de 
reserveofficier van de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw en 
van de oorlogsdagen van mei 1940 een gezicht gegeven. Persoonlijke 
brieven over een langere periode, die een beeld geven van de opleiding 
van reserveofficieren en van de herhalingsoefeningen die daarop 
volgden, geven de reserveofficier een eigen stem. Met een been in het 
‘gewone’ dagelijkse leven, stonden zij ook voortdurend met het andere 
been in de militaire organisatie. Juist de jaren twintig, gekenmerkt door 
bezuinigingen op en afkeer van de defensieorganisatie, als ook de 
jaren dertig waarin de spanning in Europa voortdurend steeg, zijn in dit 
verband van groot belang. Nederland worstelde enerzijds met afkeer 
van militair geweld en anderzijds met een zich steeds meer bewapenend 
Europa en agressief Duitsland.

ASPEKT

een familieverhaal

Sjaak Vlaming
Een bollenboer in de Koreaanse oorlog
Een familieverhaal

isbn 9789461532633 . nur 680
13.5 x 21.5 cm . Paperback 
ca 312 pagina’s . januari 2013 
prijs €19.95

“Als kind werd ik regelmatig wakker van zijn geschreeuw. Ik wilde zien wat 
er aan de hand was, stapte uit bed, trok mijn pyjamajasje recht en ging 
dan stilletjes de slaapkamer uit. Vanaf de overloop, door de openstaande 
slaapkamerdeur kon ik hem zien. Hij zat op de rand van het bed. De haren 
verward. Hij staarde met een verwilderde blik voor zich uit. Mijn moeder 
gaf hem een glaasje water en zei dat hij had gedroomd.”

“Mijn vader was een Koreaveteraan, maar dat verleden had me nooit 
geïnteresseerd. Ik had er nooit naar gevraagd, wist niet eens wanneer die 
oorlog was gevoerd en waarom. Nooit had ik een boek over de Koreaanse 
oorlog gelezen. Sterker nog, ik wist niet eens waar Korea precies lag.”
Het was het begin van de zoektocht van scenarioschrijver Sjaak Vlaming 
(1954) naar het verleden van zijn vader, die vanuit het naoorlogse 
Obdam het avontuur zocht en in de Korea-oorlog terechtkwam. Eerder 
werkte Vlaming mee aan tal van drama-series voor de publieke 
omroep, maakte hij de radiodocumentaire ‘De verzwegen oorlog van 
Jaap Vlaming’ en werkte hij mee aan de filmdocumentaire ‘De voorste 
linie’ over een aantal Koreaveteranen. Als scenarioschrijver schreef hij nog 
enkele korte films zoals ‘De Put’ en ‘Sammie’. Momenteel schrijft hij aan 
een 4-delige dramaserie over de Surinaamse verzetsheld Anton de Kom.
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isbn 9789461532657 . nur 680
13.5 x 21.5 cm . Paperback 
ca 278 pagina’s . november 
2012 .  prijs €18.95

Commandant van Westerbork

ASPEKT

LOTTE 

BERGEN

Albert Konrad 
Gemmeker

Lotte Bergen
Commandant van Westerbork
Albert Konrad Gemmeker

In 1951 kwam Albert Konrad Gemmeker , voormalig commandant 
van ‘Judendurchgangslager’ Westerbork, op vrije voeten. Zijn rechters 
hadden hem tien jaar opgelegd met aftrek van drieëneenhalf  jaar 
voorarrest.  Maar met de troonsbestijging van Juliana werd hem 
gratie verleend, waardoor Gemmeker uiteindelijk een opvallend lage 
straf heeft uitgezeten. Zo verdween deze omstreden man uit onze 
vaderlandse geschiedenis. Maar het verleden knaagde…wie was die 
man die in ruim twee jaar tijd zorgde voor  de efficiënte afvoer van 
zo’n honderdduizend Nederlandse Joden. Wekelijks vertrok onder zijn 
toeziend oog een trein volgeladen met onschuldige mensen richting 
de vernietigingskampen in Oost-Europa.  Wat er in die kampen met 
de Joden gebeurde wist Gemmeker niet, zo verklaarde hij tijdens 
zijn proces. Dat vraagt om een antwoord. De auteur  verdiepte zich 
in persoon en carierre van deze omstreden commandant en legt een 
kwetsbaar stuk geschiedenis bloot.

Ivo Van Hassel
Brood in mijn hoofd
Het levensverhaal van Chil Elberg, overlevende van 14 
concentratie- en vernietigingskampen

isbn 9789054879404 . nur 680/ 
689/ 686 . 15 x 21 cm . Paper-
back, geïllustreerd . ca 160 pa-
gina’s  verschenen . prijs €19.95

• (Auto)biografie van Chil Elberg, overlevende van meer dan tien 
concentratie- en vernietigingskampen – waaronder Auschwitz-
Birkenau, die vertelt over de moordende honger en het 
verschrikkelijke lijden van zijn drie jaar durende helletocht

• Elbergs levensverhaal wordt aangevuld door commentaren 
en getuigenissen van mensen die Chil hebben leren kennen in 
zijn engagement om zijn verhaal te vertellen aan de nieuwste 
generatie(s), zoals Jean Cardoen, André Flahaut, Bert Anciaux, 
Fouad Ahidar, Marc Van Roosbroeck en vele anderen

De commandant, de treinen en de holocaust

Aangrijpende getuigenis uit Auschwitz



Hanno de Iongh

KO N I N G  W I LLE M  I I I 

E N  Z I J N  B A S TA A R D E N

ASPEKT

H E T  B E E S T  D E R  B E E S T E N

isbn 9789461532626 . nur 680
13.5 x 21.5 cm . Paperback 
ca 278 pagina’s . november 
2012 . prijs €18.95

ASPEKT

Ton Oosterhuis

De goddelijke 
vrouwen van 
Rome

Ton Oosterhuis
De goddelijke vrouwen van Rome

Als historicus is Theo Arosius altijd een amateur gebleven. Van zijn docent 
voor oude geschiedenis, kreeg hij ooit een presentexemplaar van een 
van diens boeken met daarin de volgende opdracht: van de schrijver 
voor een leerling die het liefst nog "liefhebbert" - ook in de historie. Dat 
was de spijker op zijn kop. Een liefhebber is deze auteur altijd gebleven 
met voorkeur voor de raadsels die de historie in honderdtallen aanlevert. 
Eerder verschenen van hem bij deze uitgever De geheimen van Gizeh, Het 
geheim van Nostradamus en Het geheim van het Wilhelmus. Ook dit boek 
gaat over zo’n raadsel.
In de geschiedschrijving wordt de hoofdrol vrijwel altijd toegeschreven 
aan de mannen. In stambomen van vorstenhuizen wordt doorgaans 
alleen de afstamming langs de mannelijke lijn afgebeeld. Toch 
was de vrouwelijke lijn minstens even belangrijk en in veel gevallen 
zelfs belangrijker, zoals bij de farao’s in het oude Egypte. Dit boek 
behandelt de these dat dit ook in het Rome van de Julische keizers het 
geval was. Ze hadden de pretentie van de godin Venus af te stammen. 
Iedere keizer had een vrouw met Julisch bloed aan zijn zijde .Van 
hun goddelijke afkomst waren die vrouwen, zoals Julia, Messalina, 
Agrippina en Octavia zich zeer sterk bewust. Maar haar afkomst 
van een godin was ook dodelijk gevaarlijk. Uiteindelijk werden al 
die goddelijke vrouwen het slachtoffer van haar goddelijkheid. Het 
nageslacht van Julius Caesar en Augustus werd systematisch uitgeroeid.

isbn 9789461532213 . nur 680
13.5 x 21.5 cm . Paperback 
ca 349 pagina’s . november 
2012 . prijs €17.95

De geschiedenis van het Huis van Oranje kent vele pikante kanten. 
Koning Willem III spande wat dat betrfet de kroon. Zijn libido was 
zo onbedwingbaar dat ‘Koning Gorilla’  zeer veel bastaardkinderen 
kreeg. Hanno de Iongh is de kenner wat betreft deze materie in 
ons land.  Hij verzamelde in de loop der jaren zoveel aanvulling 
(nieuwe bastaarden) dat deze tweede geheel herziene druk zeker 
op de nodige belangstelling zal mogen rekenen. Dit boek is een alles 
onthullende blik in de ‘film noir’ van het Huis van Oranje.

Hanno de Iongh
Koning Willem III en zijn bastaarden
Het beest der beesten

 39
Het onbedwingbare libido van een Koning
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Perry Pierik / Henk Pors

De verlaten Monarch
Keizer Wilhelm II in Nederland

isbn 9789461532053 . nur 680
13.5 x 21.5 cm . Paperback 
ca 248 pagina’s . september 
2012 . prijs €18.95

Na de ineenstorting van het Duitse keizerrijk in 1918 vluchtte keizer 
Wilhelm II naar het neutrale Nederland. Als een dief in de nacht 
passeerde hij de grens. Ineens zat ons land opgezadeld met deze 
wonderlijke keizer. Een man van goede wil enerzijds, en een oorlogshitser 
en antisemiet anderzijds. Hij vestigde zich uiteindelijk in het plaatsje 
Doorn waar hij resideerde. En Nederland...Nederland keek toe naar dit 
stukje Duitsland in eigen land waaruit uiteindelijke een zeker symbiose 
ontstond. 

Wijlen Henk Pors was jarenlang Tweede Kamerlid, Pierik is bekend als 
historicus. Dit boek is een heruitgave van de reeds lang uitverkochte 
eerste druk van dit boek.

isbn 9789461532145 . nur 680
15.5 x 23.5 cm . Paperback 
ca 312 pagina’s . september 
2012 .  prijs €19.95

Edelman in barre 

tijden

ASPEKT

ELISABETH

LALK 

BORGHORST

HET LEVEN VAN

GOTTLIEB ALEXANDER VON BLOMBERG

1744-1834

Elisabeth Lalk Borghorst
Edelman in barre tijden
Het leven van Gottlieb Alexander von Blomberg 1744-1834

Napoleon heerst in Europa, en Frankrijk laat haar invloed gelden. Ook 
in het kleine verlichte vorstendom Lippe. In dit boek staat Gottlieb 
Alexander von Blomberg centraal. De basis vormen de dagboeken en 
schilderijen die hij  in zijn leven (1744-1834) maakte en die bestemd 
waren voor zijn zoon. Het is een intrigerende tijd, waar loyaliteiten om 
voorrang vechten. De lezer krijgt een meeslepende inkijk in het leven 
van adel, burgers, boeren, lijfeigenen en militairen, die meegesleurd 
zijn in de maalstroom van de Franse revolutie en haar gevolgen.  
Bovenal is het ook een opmerkelijke familiegeschiedenis binnen 
Duitsland en Nederland waarbij de auteur, Elisabeth Lalk Borghorst 
over haar eigen voorvaderen schrijft.

Fascinerende inkijk

De keizer die kwam als een dief in de nacht
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isbn 9789461532275 . nur 680
13.5 x 21.5 cm . Paperback 
ca 328 pagina’s . november 
2012 prijs €22.95

Adrian Stahlecker

Juliette Gréco

ASPEKT

haar wereld

Perry Pierik

Adrian Stahlecker
Juliette Gréco 
Haar wereld

De Geopolitiek van het derde Rijk 
De geestelijke wortels van de veroveringsveldtocht 
naar het Oosten

In 1944,  het vierde jaar dat Parijs door de Duitsers werd bezet, was er 
een nijpend gebrek aan voedsel, brandstof en kleding. De zeventienjarige 
Juliette Gréco woonde alleen in een zolderkamertje van een pension. 
Haar moeder en zuster, die in het verzet zaten, waren door de Gestapo 
gearresteerd en vervoerd naar het vrouwenkamp Ravenbrück. Juliette was in 
die tijd gekleed  in een oud  herenpak, waarvan ze de pijpen had ingekort, 
en  te grote schoenen.  Ze droeg haar lange haar los tot haar middel, als  
verwarming tegen de barre winterkou. In die tijd bezocht ze soms het  café 
Flore aan de Boulevard Saint-Germain,  een  pleisterplaats voor jonge 
kunstenaars. Op de eerste etage, naast de  brandende  kachel werkte 
dagelijks filosoof/schrijver Jean-Paul Sartre en zijn levensgezellin Simone 
de Beauvoir. Julliette figureerde bij het toneel. Ze had een goede zangstem 
maar geen aspiraties in die richting. Na de bevrijding gingen vrienden de 
nachtclub Boeuf sur le Toit exploiteren, ze vroegen haar er te komen zingen. 
Door gebrek aan repertoire weigerde Juliette. Toen echter Sartre aanbood 
om haar van teksten te voorzien, en Joseph Kosma, componist van Les feuilles 
mortes,  de gedichten van muziek voorzag, stemde ze toe. Daarna  lag 
de weg naar een briljante carrière open. Samen met Charles Aznavour is 
Juliette Gréco een van de weinig overlevenden uit de wereld van het Franse 
chanson. Stahlecker is auteur van een grote reeks goed ontvangen titels bij 
Uitgeverij Aspekt.

isbn 9789461530882 . nur 680
15.5 x 23.5 cm . Paperback 
ca 412 pagina’s . september 
2012 . prijs €26.95

Naast de vervolging en vernietiging van de joodse gemeenschap 
stond het streven naar Lebensraum centraal binnen de ideologie van 
het nazisme. De veldtocht naar het oosten, operatie ‘Barbarossa’ uit 
1941, was in feite het sluitstuk van de geopolitiek van het Derde Rijk. 
De historicus Pierik neemt de lezer mee naar de ideeënwereld achter 
deze politiek, waarbij koelbloedige rationale elementen hand in 
hand gaan met mythevorming en raciale opvattingen. Dit boek is een 
heruitgave, voorzien van een uitgebreid nieuw voorwoord.

Een voorbeeld van degelijke en vooral begrijpelijke geschiedschrijving
-Jan Jespers

Belangrijke stap in noodzakelijke discussie
-Louis Ferron

Orpheusachtige afdaling
-Herman Veenhof

N
on - Fictie
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Perry Pierik (Red.)

Omwentelingen in het Midden-Oosten
Perceptie en gevolgen

isbn 9789461530899 . nur 680
13.5 x 21.5 cm . Paperback 
208 pagina’s . verschenen
prijs €17.95

Met verbijstering slaat de wereld de razendsnelle omwentelingen
in het Midden-Oosten gade. De reactionaire dictatoriale
regimes die deccenia lang de regio in hun greep
hielden, zijn plotseling door een massale volkswoede aan
het wankelen gebracht.

Is er sprake van een ontluikende democratie, of is dit de
voorbode van donkere tijden waarin fundamentalisten de
macht naar zich toe zullen trekken?

Dit boek gaat over de perceptie van deze crisis vanuit het
westen, want de omwentelingen die nu gaande zijn in het
Midden-Oosten zullen een mondiaal effect hebben. Verschillende
kenners laten hun licht schijnen op deze grote
historische gebeurtenis.

isbn 9789461532169 . nur 680
13.5 x 21.5 cm . Paperback 
ca 312 pagina’s . december 
2012 . prijs €19.95

A A T  V A N  G I L S T

V A N  S I N T  M A R G R I E T 

T O T  S I N T  K A T R I E N

ASPEKT

O O G S T  E N  H E R F S T  I N  O N S  V O L K S L E V E N

Aat van Gilst
Van Sint Margriet tot Sint Katrien

Aat van Gilst is een van Nederlands grootste kenners van 
volkstradities. Zijn jongste boek, nu over de oogstfeesten en 
lentefeesten van Sint Margriet en Sint Katrien, getuigt daar weer 
van.  Bij het grote publiek zijn deze oude gebruiken en feesten wat in 
vergetelheid geraakt, maar Aat van Gilst brengt hun traditie, betekenis 
en de legendes er omheen weer in herinnering. Dit boek laat zich 
lezen als een interessant volks-historisch werk, vol verbeelding, 
geloof, religie, afgoderij en allegorie.

Fascinerende volkstradities

Actueel



Niels  Posthumus

EEN HONGERBUIK 

IS SNEL GEVULD

ASPEKT

Voorbij de mythes over Afrika
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isbn 9789461532312 . nur 680
13.5 x 21.5 cm . Paperback 
ca 268 pagina’s . oktober 
2012 . prijs €18.95

A . C .  M A A S

F A S C I N E R E N D 

E R F G O E D 

ASPEKT

D E  L A G E  L A N D E N  I N  H E T 

E E R S T E  M I L L E N N I U M

T W A A L F  A A N T R E K K E L I J K E 

O N T D E K K I N G S T O C H T E N

Niels Posthumus

A.C. Maas 
Fascinerend erfgoed
De lage landen in het eerste Millenium

Een hongerbuik is snel gevuld

Ad Maas legt met dit boek een uniek stuk vaderlandse geschiedenis 
bloot. Hij concentreert zich op het eerste millennium waarbij een reeks 
van uiterst interessante onderwerpen de revue passeren, zoals Deurne: 
een gouden helm in het veen: een gevecht, ongeluk of offer?, Tongeren: 
waar vinden we Atuatuca? Doornik: kwamen de Franken uit Pannonië? 
Dorestad: het wereldhandelscentrum van de Friezen? Utrecht: de 
bisschopszetel van Willibrord? Maastricht: missiepost van de Lage 
Landen? Aken: het tweede Rome van Karel de Grote? en vele andere 
onderwerpen. Ad Maas presenteert Twaalf aantrekkelijke twijfels en 
ontdekkingstochten.

isbn 9789461532589 . nur 130
13.5 x 21.5 cm . Paperback 
ca 278 pagina’s . oktober 2012 
prijs €19.95

Vanaf 2008 heeft de auteur als verslaggever gewerkt op 
verschillende  plekken in Afrika.  In 2010 trok Posthumus  door negen 
landen in West-Afrika: de armste regio ter wereld, toeristisch het 
minst interessante deel van het continent en zelden in het nieuws. 
Hij ontdekte er hoe weinig wij – Europeanen, Westerlingen, niet-
Afrikanen – weten over landen als Togo, Mauritanië en Burkina 
Faso, hoe weinig wij begrijpen van Afrika’s vele volken en culturen. 
Dat is niet per definitie erg, maar onder druk van voortschrijdende 
globalisering accepteren we dit soort leemtes in onze kennis steeds 
minder. We vullen de gaten in ons wereldbeeld op met mythes, 
met de ons wél bekende clichés over ‘Afrika’ en ‘Afrikanen’. Die 
mythevorming kleurt zelfs onze observatie als wij in eigen persoon 
het continent bezoeken. Dit boek is een poging enkele van deze 
hardnekkige stereotypen te duiden en te ontzenuwen, niet in de 
laatste plaats omdat de clichés over Afrika nog het meest zeggen 
over onszelf: wij, Europeanen, hebben de mythes immers bedacht.

N
on - Fictie

Confrontatie met het armste Afrika

Zo las u onze geschiedenis nog niet eerder
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Lukas De Vos

Land! Land! 
Schuimsporen en ankerplaatsen in de Noord-Atlantische driehoek

isbn 9789054879350 . nur 508/ 
906/ 686 . 15 x 22 cm 
Paperback . 350 pagina’s 
verschenen . prijs €24.95

• VRT-journalist, Europaspecialist en globetrotter Lukas De Vos gaat 
in dit boek op ontdekkingsreis in de Noord-Atlantische driehoek, 
op zoek naar feiten en verhalen, anekdotes en legenden, mensen 
en schimmen, zeeën en kusten, havens en schepen, drama en humor.

• Journalistiek, historische uitdieping, zeevaartgeschiedenis, 
economische geschiedenis, autobiografie, archiefonderzoek, 
harteloze politiek: een moeilijk te klasseren, veelzijdig, 
kaleidoscopisch boek. De Vos treedt in de voetsporen van 
schrijvers, krijgers en reizigers, van Erik de Rode tot Edgar Allen 
Poe, van Maarten Toonder tot Adrien de Gerlache, van Michiel 
de Ruyter tot Redmond O’Hanlon, van Guy Verhofstadt tot Jean-
François Lapérouse, van Horatio Nelson tot Claude Van de Berge.

• Geestige en toegankelijke exploratie van zee en kusten in de 
Noord-Atlantische driehoek, van de Vikingtijd tot de huidige, 
nieuwe Koude Oorlog.

• Overvloedig geïllustreerd.
• Met een inleiding door Dirk Draulans.

isbn 9789461531391 . nur 680
13.5 x 21.5 cm . Paperback 
ca 219 pagina’s . verschenen 
prijs €18.95

Hans Veldman
Verscheurd Amerika   (tweede herziene druk)
Over Obama, presidentscampagnes, Wal-Mart en 
boze Republikeinen

Democraten en Republikeinen, liberalen en conservatieven; ze bestrijden 
elkaar te vuur en te zwaard en gijzelen de president in zijn poging het 
land voorwaarts te stuwen. De politieke tegenstelling werkt diep door 
in de Amerikaanse samenleving. Het Noorden tegenover het Zuiden, 
Amazon.com versus Wal-Mart, de oude versus de nieuwe media; het zijn 
tegenstellingen die gevoed worden door de klassieke antithese tussen 
liberalen en conservatieven.

Verscheurd Amerika maakt duidelijk hoe de klassieke politieke 
controverse het land in zijn greep houdt en hoe persvoorlichters, 
presidentscampagnes en strategieën van Amerikaanse ondernemingen 
hierdoor beïnvloed worden.

Uitstekend ontvangen analyse van de 
 Amerikaanse politiek

Schuimsporen en ankerplaatsen
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isbn 9789461532190 . nur 728
13.5 x 21.5 cm . Paperback 
ca 268 pagina’s . november 
2012 . prijs €18.95

E M M Y  VA N  S C H A L K W I J K

BOERENKOOL 
MET SALAMI

ASPEKT

EEN WEG NAAR EEN 
GELUKKIG LEVEN

Henk van der Linden

Emmy van Schalkwijk
Boerenkool met salami
Een weg naar een gelukkig leven

The Live Bait Squadron
Three massgraves off the Dutch coast, 
22-september-1914

Een aangrijpend boek over de zoektocht naar geluk: geboren in de 
jaren zestig van de vorige eeuw, als dochter van een ongehuwde 
katholieke moeder, werd ik achtergelaten in een kindertehuis. Kind 
van een Italiaanse gastarbeider en een Nederlandse moeder, een 
bastaard wiens bestaan een geheim was. Uiteindelijk belandde ik 
op de fiets achter de brede rug van mijn pleegmoeder op weg naar 
mijn toekomstige familie. Een hardwerkend gezin waarin de pan met 
boerenkool midden op de tafel stond. Hollandse kost dus. Met een 
hoofd vol vragen startte ik mijn zoektocht naar wie ik ben en mag zijn. 
Hoe leg je uit dat boerenkool en salami prima samengaan, dat het 
één het ander niet uitsluit? Dat je een moeilijke start in het leven kunt 
hebben en toch een gelukkig mens kunt worden? 

isbn 9789461532602 . nur 680
15.5 x 23.5 cm . Paperback 
ca 206 pagina’s . september 
2012 . prijs €18.95

Op 22 september 1914 gingen tussen 06.20 uur en 07.55 uur vlak 
voor de Scheveningse kust drie Britse kruisers ten onder, de Aboukir, 
de Hogue en de Cressy. Met hen verdwenen 2200 mannen in de 
golven. Bijna 800 werden gered, maar ruim 1400 verdronken. De 
veroorzaker was een eenvoudige Duitse onderzeeboot, de U9. Voor 
de Duitsers was dit een enorme opsteker aan het begin van de oorlog. 
Bij de Britten kwam het aan als een mokerslag, de grootste klap ooit 
toegebracht aan de als onoverwinnelijk beschouwde Royal Navy.

De auteur heeft na jarenlang onderzoek een buitengewoon 
toegankelijke reconstructie van dit drama geschreven. 
Achtereenvolgens beschrijft hij de aanloop, de lotgevallen van de 
bemanningsleden én de gevolgen, zowel vanuit Britse als Duitse 
invalshoek. Wat de bemanningen meemaakten wordt verteld 
in persoonlijke verhalen van overlevenden. Een deel daarvan 
werd gered door Nederlandse koopvaardijschepen en in ons 
land opgevangen. Ook dat maakt deel uit van het verhaal van 
deze aangrijpende en tot nu toe vergeten ramp. Er bestond in de 
Angelsaksische wereld zoveel belangstelling voor dit boek dat thans 
de engelse editie zal verschijnen.
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De strijd om geluk
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Walter Lotens

Pijnen van een Pachacutic 
Bolivia onder Morales

isbn 9789070289171 . nur 740/ 
508 . 15 x 22 cm . Paperback, 
geïllustreerd . 256 pagina’s
verschenen . prijs €25.00

• Pijnen van een Pachacutic is een reis door Bolivia en het verslag van 
een inspirerend, maatschappelijk proefveld waarin auteur, reiziger 
en Boliviakenner Walter Lotens zijn dagelijkse contacten met de 
gewone Boliviaan beschrijft.

• Het boek geeft tevens een inkijk in het werk en het engagement 
van de Belgische paters oblaten, die al meer dan vijftig jaar actief 
zijn in Bolivia, en gaat op zoek naar constructieve elementen voor 
een nieuwe grammatica van links.

• Bolivia is immers een maatschappelijk laboratorium waarin oud en 
nieuw aan het gisten zijn. Moeder Aarde én moderniteit, bien vivir 
én productiviteit, platteland én verstedelijking, culturele eigenheid 
én pluraliteit, traditionele politiek én nieuwe sociale bewegingen, 
fundamentalisme én realpolitiek, centralisme én regionalisme, (neo)
liberalisme én (neo)socialisme. De veranderingsprocessen van 
oud naar nieuw verlopen niet zonder slag of stoot. Daar komen 
groeipijnen bij te pas.

isbn 9789070289249 . nur 697/ 
754/ 695 . 15 x 22 cm . 
Paperback . 128 pagina’s 
verschenen . prijs €18.00

Eugen Richter

Sociaaldemocatische toekomstbeelden. 
Vrij naar Bebel 
Een politieke toekomstroman uit 1891

• In Sociaaldemocratische toekomstbeelden plaatst Patrick Stouthuysen 
de ten onrechte vergeten Duitse politicus Eugen Richter opnieuw in 
de schijnwerpers. 

• Jaren voor de Russische Revolutie beschreef Eugen Richter hoe een 
socialistische samenleving er in de praktijk zou uitzien en, vooral, 
hoe die gedoemd was tot economische stagnatie en politieke 
dictatuur.

• Verrassende en verrassend actuele politieke toekomstroman, 
geschreven decennia voor Jevgeni Zamjatins Wij en George 
Orwells Animal Farm en 1984.

• Accurate voorspelling van wat de 20ste eeuw gebracht heeft 
in de Sovjet-Unie, in het vroegere Oostblok, in China, in Cuba, 
in Venezuela en overal waar het socialisme/communisme werd 
uitgeprobeerd.

Sociale rechtvaardigheid

Fascinerend Bolivia
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isbn 9789461532084 . nur 489
12.5 x 20 cm . Paperback 
168 pagina’s . zoujuist ver-
schenen . prijs €17.95

Marcel Frydman

Nico Keuning 
Het heilige vuur
Olympische dromen en daden

Ontheemd 
Het verhaal van Marcel Frydman en het 
trauma van het ondergedoken (Joodse) kind

Vijf studenten/topsporters van de Johan Cruyff University van de 
Hogeschool van Amsterdam in hun aanloop naar de Olympische 
Spelen. Een mooie mix van mannen en vrouwen, individuele topsporters 
en teamspelers: Billy Bakker (hockey), Jiske Griffioen (rolstoeltennis), 
Roline Repelaer van Driel (roeien), Gregory Sedoc (hordelopen), 
Lennart Stekelenburg (zwemmen). Vijf topsporters die in hoofdstukken 
chronologisch met elkaar verbonden zijn. Geschakeld als de 
olympische ringen, wisselen zij elkaar af en keren terug in het verhaal 
als personages in een roman. 

In deze levens draait alles om discipline, kracht, techniek, passie, pijn, 
schoonheid, snelheid en tijd. De juiste balans tussen lichaam en geest. 
De tijd verstrijkt, de klok tikt. De Olympische Spelen komen dichterbij. 
Al die jaren van voorbereiding, de dagen, uren, minuten voor de start. 
Dat hele sportleven samengebald, moet tot explosie komen op het 
beslissende moment, in de snelste tijd.

isbn 9789070289072 . nur 686/ 
689/ 773 . 15 x 21 cm . Paper-
back, geïllustreerd . 256 pagi-
na’s . verschenen . prijs €19.95

• Wetenschappelijke, psychologische benadering van de trauma’s 
van ondergedoken, Joodse kinderen en jongeren tijdens de 
nazibezetting en van de gevolgen daarvan op korte en op lange 
termijn.

• In het eerste deel vertelt de auteur over zijn eigen ervaringen en 
over wetenschappelijk onderzoek naar de levensomstandigheden 
van ‘thuisloze’ Joodse kinderen en jongeren tijdens WOII.

• Het tweede deel bestaat uit twee retrospectieve klinische studies. 
De auteur volgt een groep volwassen Joden, die als kind hebben 
moeten onderduiken. Sommigen vonden hun ouders terug, 
anderen verloren hun ouders in de kampen. In beide gevallen is 
er sprake van onuitwisbare littekens.

• De auteur stelt voor om de getuigenis van gewezen 
ondergedoken kinderen in te passen in een onderwijsprogramma. 
Dat zou de hedendaagse jeugd beter voorbereiden op een 
leven in een verdraagzamer wereld met meer broederlijkheid en 
mededogen.

N
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ASPEKT

Erik Jan Dijkman

Het geloof 
in de 
hebzucht

Eric Jan Dijkman

Het geloof in de hebzucht

isbn 9789461532251 . nur 130
13.5 x 21.5 cm . Paperback 
ca 168 pagina’s . november 
2012 . prijs €14.95

Ons geloof in de vooruitgang is een eeuwen oude gedachte. Dit 
idee  staat aan de basis van onze westerse maatschappij. Maar 
meer dan ooit staat deze gedachte onder druk. In de huidige 
samenleving is het ieder voor zich en niemand voor ons allen, want 
ook het christelijk geloof hebben we achter ons gelaten. De auteur 
roept op tot bezinning in onze haastige samenleving als antwoord op 
de  klimaatverandering, de uitputting van grondstoffen, de resistentie 
van bacteriën, de afnemende biodiversiteit, de werkloosheid en het 
ervaren van gevoelens van zinloosheid. Tegelijkertijd wordt in de 
financiële en economische crisis waarin wij nu verkeren zichtbaar 
wat het betekent als de economische groei stil valt, laat staan wat 
er gebeurt als wij al of niet gedwongen stoppen met het najagen 
ervan. Op dit dilemma hebben wij geen antwoord. Dit boek helpt 
bij het formuleren van antwoorden opdat er meer bewustzijn in de 
samenleving ontstaat en dat er bezinning plaatsvindt op de waarden 
die wij individueel en collectief in ons leven gestalte geven.   

Erik Jan Dijkman (1953) is sociaal geograaf.

isbn 9789461532282 . nur 130
13.5 x 21.5 cm . Paperback 
ca 248 pagina’s . november 
2012 .  prijs €19.95

Bart Mulder

Cupido Online

ASPEKT

@

@
@

@

@@

Bart Mulder
Cupido online

Bart wordt ontslagen door de bank waarvoor hij werkt in Londen en 
keert noodgedwongen terug naar Amsterdam. Na een paar maanden 
vindt hij een baan als manager van een online dating bedrijf. Het 
bedrijf draait forse verliezen, maar hij weet het, na het uitvoerig 
bestuderen van de correspondentie van zijn klanten aan elkaar, op 
uiterst creatieve maar tevens gewetenloze wijze erg winstgevend 
te maken. Terwijl hij druk in de weer is zijn klanten afspraakjes met 
potentiële geliefden te bezorgen, vindt hij zelf ook liefde en ontdekt 
de betekenis ervan.  

Cupido Online is een roman die gaat over liefde in een 
gedigitaliseerde samenleving, de toenemende verharding van de 
(zaken)wereld, en over de financiële crisis. Het vormt het eerste deel 
van de 2008-Trilogie, een drieluik waarin de wereldwijde bankencrisis 
centraal staat. 

Bart Mulder (1969) is van Zuid-Koreaanse afkomst, maar werd 
op driejarige leeftijd geadopteerd door Nederlandse ouders. Hij 
studeerde bedrijfskunde en heeft jarenlang gewerkt als trader in Hong 
Kong. Tegenwoordig woont hij in Bangkok, Thailand.    
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Rob van Schaik

Witte  vlekken

OVER HET ARRESTEREN, 
VERWERKEN EN OPHOUDEN
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isbn 9789461532220 . nur 402
13.5 x 21.5 cm . Paperback 
ca 348 pagina’s . december 
2012 . prijs €18.95

DE 
AFGEKEURDE 

LEVER

ASPEKT

MELANIE VAN DER HOVE

ZOEKTOCHT 
NAAR OVERLEVING

Rob van Schaik

Melanie van der Hove
De afgekeurde lever
Zoektocht naar overleving

Witte vlekken
Over het arresteren, verwerken en ophouden

In 2006 werd Melanie van ‘t Hof, kankerpatiënt en alleenstaande 
moeder, ongeneeslijk ziek verklaard. Door een tekort aan 
donororganen viel haar agressieve kankertype buiten het protocol van 
de organisatie Eurotransplant.

Openhartig en niet gespeend van humor en ironie beschrijft zij 
haar zoektocht naar overleving. In de trein naar Parijs ontmoet 
zij haar grote liefde met wie zij een reis maakt door de V.S. naar 
de Navajo Indianen die ‹healing songs› voor haar zingen. 
Na vele tegenslagen eindigt haar zoektocht in Gent/België, 
waar een uiterst ervaren chirurg in april 2007 haar leven redt 
middels een transplantatie met een afgekeurd orgaan. Hij was het die 
haar aanraadde dit waargebeurde verhaal op te schrijven opdat 
het anderen zal kunnen inspireren.

isbn 9789461532343 . nur 130
13.5 x 21.5 cm . Paperback 
ca 348 pagina’s . september 
2012 . prijs €19.95

In Witte Vlekken beschrijft Rob van Schaik de soms beklemmende 
wereld van een politieagent. Over de politie wordt door 
buitenstaanders al heel veel geschreven, maar de auteur werkt 
sinds 1981 zelf bij de politie. Hij is daar in uiteenlopende functies 
werkzaam geweest. In 2004 schreef hij Blauwe Plekken, over het wel 
en wee van het ‘blauw op straat’, de noodhulp, maar ook over de 
wereld van de onzichtbare politie en het ‘blauw in het gebouw’. In 
Witte Vlekken beschrijft hij dat de Nederlandse politie op dit moment 
min of meer een vrije val maakt in een onzekere en moeilijke tijd. De 
auteur verhaalt over de enorme spanningen tussen administratieve 
lasten, rooster- en werkdruk en handelingsvrijheid van politieagenten. 
Daarnaast wordt het onbegrip en vijandigheid uit de samenleving 
richting politie belicht. Tot 2009 was de auteur wijkagent. In dat 
jaar werd bij hem de ongeneeslijke ziekte MS (Multiple Sclerose) 
vastgesteld en moest hij noodgedwongen stoppen met executief 
politiewerk.
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Beklemmend

Aangrijpend, waargebeurd
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Fons van Bergen / Jan Jochijms / Frans Goetghebeur

Van ziek zijn word je gezond 
Over gezondheid en mobiliteit van geest

isbn 9789054879503
nur 730/ 870/ 770

15 x 21 cm  
Paperback 

144 pagina’s  
verschenen

prijs: €15.00

De auteurs over de achtergrond van dit boek:

De integratie van mobiliteit van geest in de gezondheidszorg berust 
op een niet-mechanisch mensbeeld. Naast de vermindering of 
opheffing van de fysieke klachten en belemmeringen wordt er ook 
werk gemaakt van een beter inzicht in de achterliggende oorzaken 
en herstelmechanismen. Het gaat om een behandeling die de patiënt 
doeltreffend ‘empowert’, vanuit de geest. Met zeer zichtbare baten 
en resultaten: een maximale maatschappelijke betrokkenheid van de 
patiënt, thuis en op het werk, een hoge mate van zelfmanagement en 
het voorkomen van onnodige zorgconsumptie.

• Inspirerend en hoopgevend verhaal voor mensen die een steun in 
de rug kunnen gebruiken en hun lot in eigen handen willen nemen.

• Voordrachten en andere initiatieven door de auteurs en brede 
ondersteuning in Nederland.

• Zitten we met z’n allen in 
een vliegtuig zonder piloot, 
misschien zelfs zonder cockpit? 
Of hebben we als mens 
genoeg kwaliteiten in huis om 
te overleven?

• Van ziek zijn word je gezond is 
een hoopgevend verhaal over 
de mobiliteit van de geest. Het 
boek biedt een verhelderend 
zicht op de kwaliteiten van 
brein en bewustzijn.

• Van ziek zijn word je gezond 
is een leidraad en een hart 
onder de riem voor mensen 
die hun gezondheid in eigen 
handen willen nemen.

Vernieuwend, opzienbarend
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isbn 9789054879435 . nur 810
14.8 x 21 cm . Paperback 
84 pagina’s . verschenen
prijs €19.95

Ronald Commers

Jos Huypens
Met elkaar spreken is (geen) kinderspel 
De kracht van interpersoonlijke communicatie

Jeugd die niet voorbijgaat 
Denkweg in terugblik

• Interpersoonlijke communicatie, de directe communicatie tussen 
mensen, is de meest effectieve vorm van communicatie, maar 
daarom net ook de moeilijkste.

• In dit boek bespreekt specialist Jos Huypens de verschillende 
communicatiestijlen en hun mogelijkheden, kansen en beperkingen.

• Hoe kun je iemand overtuigen? Waarom werken sommige 
argumenten (niet)? Hoe kan er worden omgegaan met geruchten en 
kritiek? Kunnen conflicten op een goede manier uitgepraat worden 
en hoe wordt een slechtnieuwsgesprek gehouden?

• Ook het aspect luisteren komt uitgebreid aan bod.
• Met elkaar spreken is (geen) kinderspel combineert dankzij heel wat 

praktische zelftests op een toegankelijke manier theorie en praktijk 
rond interpersoonlijke communicatie.

isbn 9789054879367 . nur 730/ 
735/ 736 . 17 x 27 cm . Paper-
back, geïllustreerd . 750 pagi-
na’s . verschenen . prijs €29.95

• Reeks van artikelen waarin filosoof Ronald Commers terugblikt 
op veertig jaar (filosofisch) reflecteren over mens, maatschappij 
en cultuur. De artikelen tonen een grote betrokkenheid bij de 
sociaaleconomische en culturele realiteit van de laatste vier 
decennia en sluiten op een verrassende manier aan bij de grote 
zingevende, wereldbeschouwelijke en ideologische verschuivingen 
tussen 1968 en 2011.

• Het boek is thematisch ingedeeld in elf hoofdrubrieken, gaande 
van kapitalisme en marxisme tot de verdediging van een ander 
seculier humanisme, van de moraalfilosofie tot beschouwingen 
over film, theater en opera, van multiculturaliteit tot liefde. 
Het biedt een staalkaart van rigoureus en kritisch denken, een 
(tussentijds) testament van een eeuwig jonge vrijdenker met een 
open en immer nieuwsgierige geest.

Fons van Bergen / Jan Jochijms / Frans Goetghebeur
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Marc Theeboom / Ellen Verheyden

Vechtsporten met een +  
Extra kansen voor kwetsbare jongeren

isbn 9789054877981 . nur 843/ 
766 . 17 x 24 cm . Paperback, 
geïllustreerd . 256 pagina’s 
verschenen . prijs €24.95

Sport-plus, of sport als middel voor het bevorderen van de 
persoonlijke en sociale ontwikkeling van maatschappelijk kwetsbare 
groepen, krijgt sinds enkele jaren meer en meer aandacht. Ook 
vechtsporten worden door overheden, sport- en jeugdwerkorganisaties 
doelbewust ingezet om sociale meerwaarde bij kansengroepen te 
creëren. De brede waaier van Oosterse en Westerse vechtsporten 
spreekt immers een bepaald publiek aan – ook onderaan de 
sociale ladder –, verhoogt het respect voor de tegenstander, de 
weerbaarheid en zelfcontrole en zorgt daardoor voor het kanaliseren 
van gevoelens van agressie.

Het boek Vechtsporten met een + geeft op basis van intuïtief 
gegroeide methodieken uit good practices in Vlaanderen en 
Nederland, relevante literatuur én eigen ervaring met sport-
plusprogramma’s, een overzicht van een aantal do’s en don’ts. 
Achtereenvolgens komen de principes van sport-plus- en vechtsport-
plusprogramma’s aan bod, een overzicht van een aantal initiatieven 
uit binnen- en buitenland, en de leerpunten uit deze good practices. 
Het boek sluit af met een aantal aanbevelingen, zowel voor de 
vechtsportpraktijk als voor het beleid.

isbn 9789054879541 . nur 847/ 
846/ 770 . 17 x 24 cm . Paper-
back, geïllustreerd . 64 pagi-
na’s . verschenen . prijs €9.50

Sara Backx / Rein Baets
Kijk op faalangst 
Faalangst begrijpen en aanpakken. Een werkboek

• Veel studenten worden in hun studie in meerdere of mindere mate 
gehinderd door faalangst.

• Kijk op faalangst wil een theoretische én praktische gids en 
werkboek zijn om faalangst te overwinnen of minstens onder 
controle te houden.

• In het eerste deel worden studenten geïnformeerd en uitgenodigd om 
hun eigen faalangst in kaart te brengen.

• In het tweede deel krijgen studenten concrete strategieën 
aangereikt om hun faalangst te overwinnen.

• Een toegankelijk en praktisch instrument voor studenten, leerlingen, 
leerkrachten, leerlingenbegeleiders en ouders.

Nooit meer faalangst
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isbn 9789461532367 . nur 728
13.5 x 21.5 cm . Paperback 
ca 212 pagina’s . september 
2012 prijs €17.95

Ingeleid en 

vertaald 

door 

Hans 

Dütting

HET BOEK VAN 

DE THEE

ASPEKT

KAKUZO 

OKAKURA

Lukas De Vos

Kakuzo Okakura
Het boek van de thee

Heen 
Een galerij van dode zielen, of Hoe ik 
verleden jaren optekende

Al meer dan een eeuw vormt Het Boek van de Thee een uiterst 
fijnzinnige introductie tot het Aziatische leven en de filosofie. De 
geniale schrijver Kazuko Okakura richt zich in zijn geschrift tot alle 
generaties.
In dit klassieke meesterwerk wordt een brug tussen het Oosten en het 
Westen geslagen. Het boek heeft in de loop der tijd niets aan kracht 
ingeboet, want ook nu nog kan het ons leven verlichten en verhelderen.
Okakura koos thee als het symbool voor het leven en de cultuur van 
Azië: de thee als levenskunst, de kunst van het denken en de kunst 
van hoe in het leven te staan. Hij heeft het over het respect, harmonie, 
zuiverheid en helderheid.
Thee drinken is meer dan een ceremonie: het is een wijze van leven, 
een zoektocht naar de schoonheid in de ziel.
Uiteraard gaat dit juweeltje van een boek ook over taoïsme, zen, de 
kunst van het bloemschikken en over Chinese en Japanse geleerden als 
Lao-Tse.

Dit boek werd vertaald en ingeleid door Hans Dütting.

isbn 9789070289003 . nur 740/ 
401 . 14.5 x 21cm . Paperback, 
geïllustreerd . 144 pagina’s . 
verschenen . prijs €17.00

‘Dood doet leven. Maar is vereeuwigd worden in een welsprekend in 
memoriam inderdaad wel een na te streven ideaal? Immers, wie in de 
boekjes belandt, heeft veelal meer op zijn kerfstok dan op zijn ziel. 
Hitler, Attila, Seneca, Amenhotep, Montezuma, Ibn Batuta, Napoleon, 
Mao Tse Toeng, André Demedts.

Niets fascineert meer dan de overledene. Hij kan zich niet meer 
verweren. Hij is icoon geworden, speelbal van herinnering en 
boetseerklei. Summum is het besef dat alle mensen, en ook hun 
goden, eindig zijn. 

• Een hoogst persoonlijke rondleiding in het kerkhof van recent 
gestorvenen, juweeltjes van grafschriften opgetekend met een 
pen gedrenkt in humor, vitriool, mededogen en liefde.

• Met tientallen verrassende portretten van nobele (Otto Von 
Habsburg …) en minder nobele (Kim Jong-Il …) bekenden en 
onbekenden.

• Geïllustreerd met cartoons van ZAK.

HeenHeenHeenLukas De Vos

Een galerij van dode zielen 
(of Hoe ik verleden jaren optekende)
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Ansulmus Poneli
Het toekomst manifest
Over duurzaamheid, zin, rechtvaardigheid & Kwaliteit

,  

HET TOEKOM
ST M

ANIFEST

 EEN STEVIGE KRITIEK OP DE WESTERSE WERELD EN EEN SYMBIOSE 
VAN POLITIEK, IDEOLOGIE, SPIRITUALITEIT, FILOSOFIE ÉN TOEKOMST

OVER DUURZAAMHEID, ZIN, RECHTVAARDIGHEID & KWALITEIT      

H
ASPEKT

     
MEEST        BELANGRIJKE    KANTELBOEK SINDS ‘HET  EINDE VAN DE   GESCHIEDENIS’ VAN FUKUYAMA EN  ‘NO LOGO’ VAN  NAOMI     KLEIN

ANSELM
US PONELI

Na Het einde van de geschiedenis van Francis Fukuyama en No logo van Naomi 
Klein is er eindelijk weer een belangwekkend boek dat onze Westerse levensstijl       
fundamenteel ter discussie stelt. In Het Toekomst Manifest haalt Anselmus Poneli 
fel kritisch uit naar wat van onze wereld verworden is. We zitten op de verkeerde 
weg, veroorzaakt doordat we massaal achter de illusie van rijkdom en geluk 
aanjagen: the American Dream. Poneli haalt alles uit de kast om tot een gede-
gen en genuanceerde toekomstvisie te komen. Hij houdt religies en eigentijdse 
spiritualiteit objectief tegen het licht en formuleert een zeer originele filosofie 
over leven en geluk. Hij zoekt naar de essentie van ‘de tijd’, probeert mysteries 
van de fysica te ontzenuwen, en zoekt op een prachtige manier naar meer Zin. 
Tot besluit formuleert hij een serie verrassende oplossingen voor een mooiere 
toekomst. Dit meeslepend geschreven boek is uitdagend, fris, verrassend, realis-
tisch, vol originele visies, en soms vertederend. Kortom: een must.  

ASPEKT

‘Of je nu liberaal, socialist, atheïst of religieus bent, dit boek 
prikt, prikkelt, stimuleert, confronteert én inspireert.’
‘Poneli ontmaskert “the American dream”- de drijfveer achter 
onze economie-, als een illusie die ons verslaafd maakt aan be-
geerten en geen enkele toekomst heeft.’ 
‘Het einde van dit boek is een liefdesverklaring aan het leven en 
de ontelbare mogelijkheden er iets beters van te maken.’ 

‘Dit is het belangrijkste boek van de afgelopen decennia. Niet 
omdat het de waarheid bevat; wel omdat ze op een hoger niveau 
zoekt naar objectiviteit, zingeving en perspectief. Poneli zoekt 
niet alleen de verbinding tussen Noord en Zuid, maar ook tussen 
Oost en West; tussen ideaal, religie, economie en toekomst.’

HET 
TOEKOMST 

MANIFEST
A N S E L M U S  P O N E L I

ETTOEKOMST
MANIFEST
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Omslag Ontwerp: 
Anselmus Poneli
Monique Priem

isbn 9789461532091
 nur 130

15 x 23 cm  
Paperback 

ca 384 pagina’s  
september 2012 

prijs: €14.95

Na Het einde van de geschiedenis van Francis Fukuyama en No logo van Naomi 
Klein is er eindelijk weer een belangwekkend boek dat onze Westerse levensstijl       
fundamenteel ter discussie stelt. In Het Toekomst Manifest haalt Anselmus Poneli fel 
kritisch uit naar wat van onze wereld verworden is. We zitten op de verkeerde weg, 
veroorzaakt doordat we massaal achter de illusie van rijkdom en geluk aanjagen: the 
American Dream. Poneli haalt alles uit de kast om tot een gedegen en genuanceerde 
toekomstvisie te komen. Hij houdt religies en eigentijdse spiritualiteit objectief tegen 
het licht en formuleert een zeer originele filosofie over leven en geluk. Hij zoekt naar 
de essentie van ‘de tijd’, probeert mysteries van de fysica te ontzenuwen, en zoekt op 
een prachtige manier naar meer Zin. Tot besluit formuleert hij een serie verrassende 
oplossingen voor een mooiere toekomst. Dit meeslepend geschreven boek is uitdagend, 
fris, verrassend, realistisch, vol originele visies, en soms vertederend. Kortom: een must.  

•	 ‘Dit	is	het	belangrijkste	boek	van	de	
afgelopen	 decennia.	 Niet	 omdat	 het	
de	waarheid	bevat;	wel	omdat	ze	op	
een	hoger	niveau	zoekt	naar	objecti-
viteit,	zingeving	en	perspectief.	Poneli	
zoekt	niet	alleen	de	verbinding	tussen	
Noord	en	Zuid,	maar	ook	tussen	Oost	
en	West;	tussen	ideaal,	religie,	econo-
mie	en	toekomst.’

•	 ‘Of	je	nu	liberaal,	socialist,	atheïst	of	
religieus	 bent,	 dit	 boek	 prikt,	 prik-
kelt,	 stimuleert,	 confronteert	 én	 in-
spireert.’

•	 ‘Poneli	 ontmaskert	 “the	 American	
dream”-	de	drijfveer	achter	onze	eco-
nomie-,	 als	 een	 illusie	 die	 ons	 ver-
slaafd	maakt	aan	begeerten	en	geen	
enkele	toekomst	heeft.’	

•	 ‘Het	einde	van	dit	boek	is	een	liefdes-
verklaring	aan	het	leven	en	de	ontel-
bare	mogelijkheden	er	iets	beters	van	
te	maken.’

Maatschapij

De nieuwe Naomi Klein
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isbn 9789059114524 . nur 730/ 
740 . 13.5 x 21.5 cm . Pa-
perback . 87 pagina’s . ver-
schenen . prijs €10.95

S.W. Couwenberg

Frank Karsten / Karel Beckman
De democratie voorbij (tweede druk)

Wereld-gebeuren sinds de jaren ’60.
Van linkse dominantie naar liberale triomf

Democratie wordt algemeen beschouwd als het beste politiek systeem. 
Het wordt gezien als het toppunt van  beschaving, de oplossing voor 
al onze maatschappelijke problemen, een idee dat in de hele wereld 
ingang moet vinden. 
Ten onrechte.
Anders dan iedereen denkt, leidt democratie helemaal niet tot vrijheid, 
beschaving, welvaart en vrede maar juist tot 
onvrijheid, maatschappelijke spanningen, uit de hand lopende 
overheidsbestedingen, ondermijning van de welvaart, agressie en 
verloedering. 
In dit prikkelende en toegankelijke boek beslechten Karel Beckman 
en Frank Karsten het laatste politieke taboe: het idee dat democratie 
onze redding is. Zij ontkrachten 13 mythen 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 huidige maatschappelijke problemen en de 
economische crisis beter wil begrijpen.

isbn 9789461532572 . nur 697
13.5 x 21.5 cm . Paperback 
ca 278 pagina’s . september 
2012 . prijs €18.95

Het toonaangevende blad voor intellectueel Nederland, Civis Mundi, 
bestaat dit jaar een halve eeuw.  Een  mooie gelegenheid om stil te 
staan bij de rijke historie van dit zo gewaardeerde tijdschrift. Prof 
Couwenberg schets in deze bundel in grote lijnen de geschiedenis 
van Civis Mundi. Dit boek laat zich dan ook lezen naast en als een 
prima aanvulling op het eerder bij uitgeverij Aspekt verschenen boek 
Tijdseinen, ook van de hand van prof. Couwenberg dat alom lovende 
kritieken kreeg. 

Ansulmus Poneli
N

on - Fictie politiek

Rijke historie, messcherpe analyses



56 

Ignaas Devisch

Ligt de waarheid in het midden? 
Nadenken in Wolkenkoekoeksoord

isbn 9789054879596 . nur 730
16 x 20 cm . Paperback 
160 pagina’s . verschenen 
prijs €17.95

• Vanuit de vraag ‘ligt de waarheid in het midden?’ onderzoekt 
Ignaas Devisch de maatschappelijke rol van waarheid en 
kritiek in onze samenleving. De auteur grasduint in het werk van 
verschillende filosofen en sociologen maar schrijft toegankelijk en 
onderhoudend over actuele problemen.

• Vanuit concrete voorbeelden analyseert hij hoe het 
‘waarheidsdenken’ vandaag nog veel meer aan het werk is dan we 
denken en hoe we ons daartegenover kritisch kunnen opstellen.

• Behoort tot de reeks Humanismen, die tot stand komt onder 
begeleiding van Prof. Dr. Marc Van den Bossche van de vakgroep 
Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen, Vrije Universiteit Brussel.

isbn 9789054879589 . nur 737/ 
737 . 16 x 20 cm . Paperback 
240 pagina’s . verschenen
prijs €19.95

Peter Derkx
Humanisme, zinvol leven en nooit 
meer ‘ouder worden’

• Helder overzicht van de geschiedenis van het humanisme en 
een duidelijke begripsomschrijving van het humanisme als 
levensbeschouwing met als uitgangspunt het ‘respect voor de 
mens’ en de verantwoordelijkheid van het individu om zichzelf te 
ontplooien.

• Concretisering van filosofische inzichten via een actuele en 
controversiële maatschappelijke kwestie, namelijk de vraag of we 
moeten proberen met geavanceerde biomedische technologie het 
leven van mensen aanzienlijk te verlengen.

• Verschijnt in de reeks Humanismen, die tot stand komt onder 
begeleiding van Prof. Dr. Marc Van den Bossche van de vakgroep 
Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen, Vrije Universiteit Brussel.

• Eerder verschenen in de reeks: Humanismen (Marc Van den 
Bossche), Hamlet en entropie (Jean Paul Van Bendegem), Dood van 
een therapeut (Luc Teuwen).

Humanisten aan het woord
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isbn 9789054879633 . nur 730/ 
670 . 15 x 22 cm . Paperback 
160 pagina’s . verschenen
prijs €19.95

Jurgen Slembrouck (red.)

Johan Swinnen / Luc Deneulin (red.)
Filmisch verlangen 
Film als filosofie. Filosofische dialogen

Voorbij het atheïsme? 
Over de relatie tussen atheïsme en humanisme

• Originele en verrassend openhartige gesprekken met 
vooraanstaande filosofen over het medium film en de manier 
waarop dat medium hun denken (diepgaand) heeft beïnvloed

• Interviews met: Jacques Aumont, Florence Caeymaex, Charles 
Pépin, Ollivier Pourriol, Michel Onfray, Jacques Rancière en 
Bernard Stiegler.

• Bevat ook een nooit gepubliceerd interview met Jean Baudrillard 
over de kracht van het medium fotografie.

• Met een inleiding door Willem Elias over film en filosofie, en een 
statement van Tinneke Beeckman over kunst(enaars) en politiek.

isbn 9789054879374 . nur 730
16 x 20 cm . Paperback 
128 pagina’s . verschenen 
prijs €17.00

• Sinds de aanslagen van 9/11 is er bij vrijzinnig humanisten 
opnieuw veel aandacht voor het atheïsme. In die mate zelfs 
dat er sprake is van een ‘Nieuw Atheïsme’ dat zonder schroom 
en volgens sommigen zelfs zonder ‘respect’ de onredelijkheid, 
schadelijkheid en overbodigheid van het godsgeloof aan de kaak 
stelt. 

• Lijden de nieuwe atheïsten aan een tunnelvisie door opnieuw te 
focussen op het godsgeloof? Is hun pleidooi nog wel relevant? Zijn 
hun vragen pertinent en representatief voor de bekommernissen 
van de hedendaagse humanisten? Of gaat het hen om iets 
anders? Om iets voorbij het atheïsme?

• Met bijdragen van een aantal eminente (vrij)denkers, zoals 
prof. Ludo Abicht, dr. Tinneke Beeckman, prof. Paul Cliteur, Bart 
Coenen, prof. Patrick Loobuyck, Joachim Pas, prof. Herman 
Philipse, prof. Jean Paul Van Bendegem en dr. Dirk Verhofstadt

• *Eerder verschenen in de reeks ‘Cogito’: Onze waarden (red. 
Jurgen Slembrouck), met bijdragen van Ronald Commers, 
Magda Michielsens, Floris van den Berg, Wim van Rooy, 
RaymondaVerdyck, Dirk Verhofstadt.

N
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Vooraanstaande denkers
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Eric Bolle

Filosofie en leiderschap

isbn 9789054875420 . nur 820
15.5 x 24 cm . Paperback 
200 pagina’s . verschenen 
prijs €19.95

• Wat hebben filosofie en leiderschap met elkaar te maken? Wat 
kunnen managers leren van Plato en Nietzsche? Welke rol kan 
poëzie daarbij spelen? Dit originele werk geeft een antwoord op 
deze en andere prikkelende vragen.

• Volledig herziene en uitgebreide tweede druk met vijf nieuwe 
essays over de dichter als leider. De auteur ziet leiderschap en 
leidinggeven als een oorspronkelijke culturele daad. De leider is 
iemand die begrijpt wat cultuur is en die weet hoe hij op basis van 
dat inzicht veranderingen tot stand kan brengen.

isbn 9789054879602 . nur 730/ 
732 . 16 x 24 cm . Paperback 
240 pagina’s . verschenen
prijs €24.95

Else Walravens
De verwondering 
Een geschiedenis van de filosofie, van Thales tot Nietzsche

• Het avontuur van de westerse filosofie begint in de zesde eeuw 
voor onze tijdrekening. Aan de oorsprong liggen de vele vragen 
die de mens zich stelt en waarop hij met het filosofische (na)
denken een antwoord probeert te formuleren: wat is de oorsprong 
van de kosmos en zijn orde? Wat is de plaats van de mens in het 
universum? Wat is de zin van het leven? Wat betekenen goed en 
kwaad? …

• Deze nieuwe en heldere inleiding confronteert de lezer met de 
uiteenlopende gedachtegangen van toonaangevende filosofen 
en laat hem geleidelijk ontdekken wat filosofische disciplines als 
ethiek, kennisleer en metafysica inhouden.

De les van Plato voor managers

In de ban van Thales en Nietzsche
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isbn 9789054878599 . nur 705/ 
736/ 692 . 15.5 x 24 cm 
Paperback . ca 286 pagina’s 
verschenen . prijs €25.00

Karel Vanhaesebrouck

Giovanni Rizutto
De reis van Gilgamesj  
Over dood en eschatologische verbeelding

Cultuurgeschiedenis 
Een handboek

De reis van Gilgamesj is een zoektocht naar de verschillende manieren 
waarop de (westerse) mens zijn gedachten over dood en hiernamaals 
heeft verbeeld. Van een beklemmende onderwereldeschatologie waar 
de doden voor eeuwig opgesloten zitten, over de ontdekking van 
de hemel waar de mens de goden na zijn dood gaat vergezellen tot 
de (post)moderne religiositeit, waar de eschatologische verbeelding 
verschraalt tot de aanvaarding van het niets en de absolute 
immanentie. 

De reis van Gilgamesj is naast een historische reconstructie van 
ideeën over dood, bewustzijn, hiernamaals en seksualiteit, vooral een 
wijsgerige doordenking ervan. Dit boek is tevens een genealogisch 
onderzoek naar de wortels van onze antropogenese of menswording.

isbn 9789054878926 . nur 694/ 
133 . 17 x 24 cm . Paperback 
ca 168 pagina’s . verschenen 
prijs €20.00

• Overzichtelijk, chronologisch gestructureerd handboek over de 
westerse cultuurgeschiedenis, van de Griekse democratie tot aan 
de crisis van het postmodernisme. 

• Duidelijke toelichting van de belangrijkste culturele ontwikkelingen 
binnen de cultuurgeschiedenis en hun verwevenheid met hun 
politieke, sociale en economische context. 

• Elk tijdsgewricht wordt vanuit een specifieke culturele invalshoek 
belicht.

• Toont de hedendaagse relevantie van transhistorische 
ontwikkelingen binnen de cultuurgeschiedenis. 

• Didactisch instrument op inleidend niveau dat zich richt 
op beginnende studenten in het hoger onderwijs (kunsten, 
geesteswetenschappen, journalistiek e.a.) en tot de 
geïnteresseerde leek.
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Over dood en 
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Het overzichtswerk

Intrigerend boek naar onze wortels
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Eva Schandevyl

Tussen revolutie en conformisme 
Het engagement en de netwerken van linkse intellectuelen 

in België 1918-1956

isbn 9789054879534 . nur 686/ 
694 . 17 x 24 cm . Paperback 
ca 408 pagina’s . verschenen 
prijs €26.95

• Historisch overzicht (van 1918 tot 1956) van de westerse evolutie 
naar massificatie en moderniteit, van de toenemende politieke 
polarisering en van de invraagstelling van de mensenrechten en de 
democratie.

• Het boek gaat dieper in op de intellectuelen uit deze periode, 
die zich niet enkel geroepen voelden om deel te nemen aan het 
maatschappelijke debat, maar tevens de ambitie koesterden om een 
welbepaalde rol te spelen in de samenleving. 

• Het boek legt de spanning bloot tussen de idealen van de 
intellectuele elite enerzijds en de concrete verwezenlijking van die 
idealen anderzijds. 

• Tussen revolutie en conformisme vormt het verhaal van rivaliserende 
overtuigingen die internationalisten, communistische intellectuelen, 
compagnons de route, humanitaire socialisten, sociale hervormers, 
pacifisten en cultuurcritici tegenover elkaar plaatsen. Uit deze 
confrontaties komen convergenties, allianties en breuken naar voren 
tussen intellectuele groepjes en netwerken, tussen tijdschriftredacties, 
verenigingen en actiegroepen, die vaak de nationale grenzen 
overstegen. 

isbn  9789054878223 . nur 730
16 x 24 cm . Paperback 
ca 496 pagina’s . maart 2012 
prijs €29.00

Sonja Lavaert
Het perspectief van de multitude 
Agamben – Machiavelli – Negri – Spinoza – Virno

In deze publicatie gaat Sonja Lavaert op zoek naar de betekenis, de 
vooronderstellingen en de gevolgen van het concept van ‘multitude’, 
dat in het actuele debat over democratie naar voren wordt geschoven 
door Mavchiavelli, Spinoza, Giorgio Agamben, Antonio Negri en Paolo 
Virno. Ze benadert dit thema vanuit verschillende invalshoeken, zowel 
als met betrekking op taal als op politieke praktijk.

Paul Verhaeghe
De neoliberale waanzin 

Efficiënt, flexibel en gestoord

Actueel debat over democratie
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Paul Verhaeghe
De neoliberale waanzin 

Efficiënt, flexibel en gestoord

isbn: 
9789070289270
nur 740/ 735/ 775
13 x 21 cm 
Paperback 
ca 50 pagina’s  
verschenen 
prijs: €9.50

• Paul Verhaeghe legt een verband tussen de typisch westerse, neoliberale 
context enerzijds en het grote aantal mentale stoornissen anderzijds.

• Verhaeghe toont aan dat de neoliberale context verregaande, 
vormgevende effecten heeft op onze identiteit, normen en waarden. 
Statistieken tonen immers aan dat er niet alleen meer stoornissen zijn dan 
pakweg dertig jaar geleden, maar dat ze bovendien anders worden 
behandeld dan vroeger.

• In vergelijking met de klassieke psychotherapie is de huidige aanpak niet 
veel meer dan een disciplinering (zit stil en let op!) die perfect aansluit bij 
de huidige angst voor de ander. Dat ook deze angst een gevolg is van het 
neoliberalisme, heeft als effect dat collectief protest zeer moeilijk van de 
grond komt. En dat zo’n protest nodig is, lijdt volgens Paul Verhaeghe geen 
twijfel.

• De neoliberale waanzin is de neerslag van de Paul Verbraekenlezing 2012 
– een jaarlijkse lezing over een brandend actueel onderwerp, in herinnering 
aan de veelzijdige activist en kritische vrijdenker Paul Verbraeken († 2004).

Paul Verhaeghe is gewoon hoogle-
raar en vakgroepvoorzitter Psycho-

analyse en Raadplegingspsychologie 
UGent. Recent publiceerde hij Het 

einde van de psychotherapie.

N
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Herbert De Vriese

De roes van de kritiek 
Bruno Bauer en ‘die Freien’

isbn 9789070289058 . nur 730/ 
732/ 733 . 17 x 22 cm . Paper-
back . ca 740 pagina’s . ver-
schenen . prijs €29.95

• De eerste Nederlandstalige monografie over het jonghegelianisme. De 
filosofie van Hegel, in handen van zijn jongere leerlingen, ontaardt in 
een genadeloze kritiek van de religie, de politiek en het bestaande 
zonder meer. 

• Reflectie op de radicale filosofische kritiek, die aanvankelijk wordt 
gedreven door objectieve idealen en resultaten, maar uiteindelijk 
ontaardt in een destructieve beweging van ‘kritiek om de kritiek’. De 
objectieve idealen slaan om in het subjectieve genoegen in de kritiek. 

• De lezer wordt meegenomen naar het wervelende intellectuele leven 
in Berlijn tijdens de jaren 1830 en 1840, de periode die voorafgaat 
aan de 1848-revolutie en die tot dusver wat onderbelicht gebleven is. 
Op de voorgrond treden de jonghegeliaanse denkers in de Pruisische 
hoofdstad, die met hun subversieve praktijken en theorieën heel even 
de Duitse filosofie weten te verontrusten. Dat geldt met name voor de 
ontwikkeling van de ‘reine Kritik’ in het denken van Bruno Bauer en de 
door hem bezielde intellectuele beweging van die Freien. 

• De roes van de kritiek biedt naast dat historische overzicht ook een 
inzicht in de subjectieve dynamiek van onttovering die in heel de 
moderne, westerse cultuur herkenbaar is. Achter het lichtzinnige plezier 
in de kritische destructie verbergt zich namelijk de fundamentelere 
problematiek van een gedesillusioneerde zoektocht naar authenticiteit.

isbn 9789054878629 . nur 754/ 
823/ 697 . 17 x 24 cm . Hard-
cover . ca 1072 pagina’s 
verschenen .  prijs €59.95

Robert Senelle / Emile Clément / 
Edgard Van de Velde
The Road to Political Democracy 
From Plato to the Charter of Fundamental Rights
of the European Union

• The Road to Political Democracy is about how democracy evolved from 
a numerically insignificant minority in Antiquity to 21st century self-
evidence in (and beyond?) the Western world.

• The first part of this book drafts the red line of the growth of 
democracy, through the enhancement of its four main Aristotelian 
features: the rule by turn, the rule of law, education and the role of the 
middle class. What lessons can we learn from that maturation today?

• In its second part it describes and cites the historical milestones in the 
evolution of the democratic regime. It covers twenty-five centuries of 
evolution, starting with Plato’s and Aristotle’s works in Greek Antiquity 
to today’s question as to whether democracy is a universal value. 

• This book guides you through all the pioneering stages through which 
political democracy has passed. It quotes, comments and highlights 
the specific importance of the main writings of American, British, 
French, German, Greek and Roman philosophers, economists, jurists 
and sociologists, and provides you with an overview of the principal 
declarations and international treaties on human rights.
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isbn 9789070289300 . nur 656/ 
655/ 642 . 20.5 x 27 cm Hard-
cover, geïlusteerd . 256 pagi-
na’s verschenen . prijs €39.95

Laurent Lambrecht

Christian Kieckens / Eva Storgaard
Pieter De Bruyne 1931-1987 
Pionier van het postmoderne

Flarden van licht
Filosofische beschouwingen bij de openbaring en de 
rationaliteit van het westers monotheïsme. Jodendom, 
filosofisch monotheïsme, christendom en islam

• Exclusieve publicatie van het hele oeuvre (catalogue raisonnée) 
van meubelontwerper en interieurarchitect Pieter De Bruyne, die 
25 jaar geleden overleed. Het werk van De Bruyne wordt vanuit 
verschillende invalshoeken benaderd. Dit geeft een diverse en 
nieuwe kijk op het omvattende oeuvre.

• Pieter De Bruyne (1931-1987), Pionier van het postmoderne 
toont de opzienbarende evolutie van een van onze belangrijkste 
ontwerpers en geeft tegelijk een beeld van het naoorlogse 
modernisme en de postmoderne jaren in Vlaanderen.

• Het boek bevat onder meer een biografie, een volledige 
oeuvrelijst (330 meubels, interieurs en gebouwen), tal van essays 
van bevoorrechte getuigen, sleutelteksten van De Bruyne zelf en 
nooit eerder gepubliceerde tekeningen, schetsen en foto’s. 

• De publicatie werd voorgesteld op 7 juli 2012 bij de opening van 
de tentoonstelling ‘Pieter De Bruyne. Pionier van het postmoderne’ 
in het Design museum Gent, dat meer dan 30 jaar geleden ook 
een platform bood voor het werk van de ontwerper.

isbn 9789070289393 . nur 705/ 
700/ 733 . 17 x 24 cm . Paper-
back . ca 350 pagina’s . ver-
schenen . prijs €26.95

• Wat geven godsdiensten ons nog voor essentieels te denken, ondanks 
hun eigenzinnige bestaanswijzen en complexe geschiedenis? De 
godsdiensten hebben zo veel culturele en maatschappelijke invloed 
gehad dat de vraag naar hun oorspronkelijke inspiratie nog altijd 
relevant is.

• Voor de westerse godsdiensten is die vraagstelling sterk verbonden 
aan het monotheïsme. Historisch is het geloof in één God zowel een 
zaak van de westerse godsdiensten geweest als van de filosofie, die 
zich vrij vroeg van het veelgodendom heeft afgekeerd.

• Volgens de auteur moet men voor de vraagstelling naar de essentie 
van de godsdiensten beginnen bij de historische ontwikkeling om van 
daaruit op het spoor te komen van hun oorspronkelijkheid en eigen 
redelijkheid.

• De vraagstelling vereist een bepaald perspectief: wat stelt het 
monotheïsme zelf centraal, wat is de werkelijkheid God die achter 
het woord ‘God’ schuilgaat? Deze initiële vraag van het boek gaat 
geleidelijk over in de vraag hoe de westerse godsdiensten vanuit die 
werkelijkheid – door hun meest centrale gedachte geviseerd – nog 
begrepen kunnen worden?

Flarden 

van licht

laurent lambrecht

Filosofische beschouwingen 
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en de rationaliteit 
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Hans Sizoo
Beckmann. Perseus en Beckmann
Man, slang, zeemonster en vrouw in de werken van Max Beckmann

Beckmann

Perseus en Beckmann

ASPEKT

HANS SIZOO

MET TEKENINGEN NAAR BECKMANN 

DOOR CHRIS DE BUEGER

Omslag Ontwerp: 
Anipa Baitakova

isbn 9789461532350 
nur 640

13.5 x 21.5 cm  
Paperback 

ca xx pagina’s  
oktober 2012 
prijs: €14.95

De Duitse schilder Max Beckmann (1884-1950), die geldt als één van de groten 
van zijn eeuw, wijdde drie belangrijke werken aan de held van de Griekse mythe 
Perseus. Waar echter de oorspronkelijke Perseus een prinsesje bevrijdde uit de wrede 
gijzeling door een zeemonster blijkt het optreden van Beckmann’s Perseus heel wat 
minder galant. Waarom? In een andere reeks van werken wordt de rust van een man 
verstoord door de ongevraagde bemoeiing van een slang via de verleidingskunst van 
een vrouw. Waren de slang en het zeemonster voor Beckmann dezelfde? En zo ja, wat 
was dan hun betekenis voor Beckmann? En wat kan van deze betekenis de persoonlijke 
achtergrond zijn geweest? 

De kunsthistoricus en kunstbeschouwer Hans Sizoo destilleerde uit de verschillende 
perioden van Beckmann’s artistieke ontwikkeling en uit diens dagboek deze ene, 
maar tweeledige thematiek en wat zich daarmee in Beckmann’s werk ook verder laat 
verbinden. En hij waagt zich aan een antwoord op enige tot op heden niet opgeloste 
vragen. Het boek is daarbij een kunstwerk op zichzelf. Naar elk van het dertigtal 
werken van Beckmann dat in het essay de revue passeert maakte De Nederlandse 
schilder Chris de Bueger een lijntekening die de voorstellingen optimaal verheldert 
en die ook op zichzelf het bekijken meer dan waard is.  Twee redenen dus voor de 
aanschaf van dit ene boek.
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isbn 9789054879466 . nur 658/ 
820/ 780 . 15.5 x 24 cm 
Paperback . ca 268 pagina’s 
verschenen . prijs €25.00

Willem Elias

Pim van Klink / Arjan van den Born /
Arjen van Witteloostuijn
Subsidiëring van podiumkunsten:  
beschaving of verslaving?

Tekens aan de wand 
Hedendaagse stromingen in de kunstfilosofie

• De kunsten hebben in Nederland en Vlaanderen jarenlang 
geprofiteerd van stijgende overheidssubsidies, maar door de 
financiële crisis kwam daar een abrupt einde aan. Overheden 
en kunstinstellingen zijn daarom genoodzaakt nieuwe 
beleidsstrategieën uit te werken

• Dit boek gaat in op deze economische evolutie en ontwikkelt een 
theoretisch kader waarop overheden en instellingen hun beleid 
kunnen baseren

isbn 9789054879329 . nur 736/ 
640 . 15.5 x 24 cm . Paperback 
336 pagina’s . verschenen 
prijs €25.00

• Geeft een overzicht van de hedendaagse kunstfilosofische 
stromingen van 1945 tot het postmodernisme

• Met beschouwingen over de kunstfilosofische theorieën van o.a. 
Freud en Marx, Gombrich, Lacan, Heidegger en Sartre

• Beantwoordt de vraag naar de functie van de hedendaagse 
kunst en naar wat kunst eigenlijk is

• Poneert het beter begrijpen van kunst als maatschappelijke 
noodzaak

• Interessant voor de geïnteresseerde leek maar ook voor studenten 
kunstonderwijs, kunstwetenschappen, communicatiewetenschappen, 
culturele agogiek of esthetica 

Hans Sizoo
N

on - Fictie kunst
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Yuri Robbers / Koenraad Kortmulder

Barbelenverhalen  
Vissen in tropisch water

isbn 9789054877912 . nur 434/ 
922 . 17 x 24 cm . Paperback 
ca 196 pagina’s . april 2012 
prijs €22.00

Dit boek over barbelen doet verslag van een veeljarig wetenschappelijk 
project. Het is geschreven voor leek en liefhebber zowel als voor 
wetenschappers; voor hen die van tropische landen houden en voor 
degenen die gefascineerd zijn door kleurige, levendige en gevarieerd 
getekende aquariumvissen thuis.

En de specialist? Die zal veel in het boek herkennen: bv. de door de 
eerste auteur getekende schetsen van situaties tijdens het veldwerk, en 
genoeg theorie om ook hem te interesseren. Waar het verhaal voor 
een leek te technisch wordt, geven de schrijvers aan hoe een passage 
of bladzijde overgeslagen kan worden om de draad later weer op te 
pikken.

isbn 9789059113541 . nur 400
13.5 x 21.5 cm . Paperback 
ca 108 pagina’s . verschenen 
prijs €14.95

Tannetje Koning
Voer voor Carnivoren  (zesde druk)
Zelf gezond eten maken voor hond en kat

Het grootste deel van onze honden en katten leeft van brokken, omdat 
het voor dierenartsen en dierenspeciaalzaken zo geadviseerd wordt.
Toch zijn er steeds meer mensen die daarvan terugkomen en zelf eten 
gaan samenstellen voor hun huisdieren.

In ‘Voer voor carnivoren’ wordt uitgelegd waarom ze dat doen, wat de 
resultaten daarvan zijn en ook hoe je dat veilig kunt doen. Zelf eten 
samenstellen is niet moeilijk, we doen het ook dagelijks voor onszelf, 
maar er zijn wel een paar richtlijnen die in de gaten gehouden dienen 
te worden om tekorten te voorkomen. Het is een helder en praktisch 
boekje geïllustreerd met vrolijke cartoons.

non - fictie dieren

Voor liefhebbers en kenners
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Aadriaanse, Piet• Principes, rechten en plichten
ISBN 978-94-6153-055-4 • € 29,95
Aalders, Gerard• Bernhard Zakenprins. Illegale wapenhandel, 
louche zakenlieden, dubieuze bankiers
ISBN 978-94-6153-015-8 • € 18,95
Aalders, Gerard / Pierik Perry (red)• Wikileaks. Tussen 
cyberoorlog en informatierevolutie?
ISBN 978-94-6153-046-2 • € 18,95
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
Andriesse, Peter • Hitlers Tafelgesprekken (met een inleiding 
van Maarten van Rossem)
ISBN 978-94-6153-211-4 • € 29,95
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,-

DE GROTE OORLOG
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

Linden, van der, H. / Pierik, P. • De grote oorlog. Kroniek 
1914-1918 • Deel 23
ISBN 978-94-6153-140-7 • € 24,95
Linden, van der, H. / Pierik, P. • De grote oorlog. Kroniek 
1914-1918 • Deel 24
ISBN 978-94-6153-207-7 • € 24,95
Linden, van der, H. / Pierik, P. • De grote oorlog. Kroniek 
1914-1918 • Deel 25
ISBN 978-94-6153-237-4 • € 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
Andriessen, J.H.J. / Pierik, Perry • De Eerste Wereldoorlog. 
Tussen Maas en Moezel.
ISBN 978-94-6153-191-9 • € 19,95
Arends, Jan • Smeer of de weldoener des vaderlands
ISBN 978-94-6153-094-3 • € 16,75  
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 • € 18,95
Arosius, Theo • Het geheim van Nostradamus
ISBN 978-90-5911-743-3 • € 18,95  
Arosius, Theo • Het geheim van het Wilhelmus
ISBN 978-94-6153-063-9 • € 17,95  
Asperen-de Boer, F.R.S. van • De Frans-Duitse oorlogen. Een 
tragedie in drie bedrijven
ISBN 978-90-5911-567-5 • € 24,95
Baars, Antoine • Aaron, de zoon van niemand
ISBN 978-94-6153-238-1 • € 19,95
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
Bagchus, Niels • De kunst van de sterren
ISBN 978-94-6153-059-2 • € 18,95
Baitakova, Anipa • Russische imperators en Duitse prinsessen
ISBN 978-94-6153-183-4• € 17,95
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
Balkenende, Jan Peter • Anders en beter 
ISBN 978-90-5911-072-4 • € 14,95
Barbusse, Henri • De hel verhalenbundel
ISBN 978-94-6153-115-5 • € 19,95
Barenbrug, Jos• Ik hield van jou
ISBN 978-94-6153-028-8 • € 14,95
Bas, Jan de • Hervormd op wielen
ISBN 978-90-5911-132-5 • € 22,95
Bas, Jan de • Wereldberoemd in Nederland. 
ISBN 978-90-5911-557-6 • € 19,95
Batenburg, Willem van • Het komt allemaal weer omhoog
ISBN 978-90-5911-324-4 • € 17,95
Batenburg, Willem van • De condoom vertellingen
ISBN 978-94-6153-012-7 • € 14,95

Batenburg, Willem van • De nieuwe condoom vertellingen
ISBN 978-94-6153-229-9 • € 14,95
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
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
Beckman, Karel, Karsten Frank •  De democratie voorbij
ISBN 978-90-5911-452-4 • €10,95
Beek, Johan van •Weg van Leipzig 
ISBN 978-94-6153-057-8 • € 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 • € 19,95
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
Berents, Dick • Stalin en Hitler komen in de hemel. 
Geschiedenis aan de hand van moppen en misvattingen
ISBN 978-94-6153-203-9• € 24,95
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
Berg, Caspar van den Berg • Reserve-kapitein. Het 
levensverhaal van de reserve-officier Jan Philip Albach (1903-1940).
ISBN 978-94-6153-256-5 • € 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
Bergen, Lotte • Commandant van Westerbork. Albert Konrad 
Gemmeker
ISBN 978-94-6153-265-7 • € 18,95
Bergier, J./Pauwels, L. • Dageraad der magiërs
ISBN 978-94-6153-160-5 • € 19,95
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 • € 14,95
Biesemaat, Ton • Van Atjeh tot Uruzgan
ISBN 978-94-6153-082-0 • € 18,95
Biesemaat, Ton • Het mysterie van het Ronde Huis Occulte 
rituelen op een Veluws landgoed
ISBN 978-94-6153-125-4 • € 19,95
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 Jan • Het land van stille vogels
ISBN 978-90-5911-623-8 • € 14,95 
Blom, Robert Jan • Politiek is voor iedereen
ISBN 978-94-6153-193-3 • € 18,95
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,-
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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
Bommel, Maarten van / Boonstra, Albert  • De week van 
de adelaar
ISBN 978-94-6153-246-6 • € 18,95
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
Boonstra, Albert / Bommel, Maarten van  • De week van 
de adelaar
ISBN 978-94-6153-246-6 • € 18,95
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
Borghart, Ben • Goed volk
ISBN 978-94-6153-198-8 • € 18,95
Borghorst, Elisabeth Lalk • Edelman in barre tijden. Het 
leven van Gottlieb Alexander von Blomberg 1744-1834
ISBN 978-94-6153-214-5 • € 19,95
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
Both, Kees de • De verleidingsexplosie
ISBN 978-94-6153-074-5 • € 18,95
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 • gedenkwaardige geschiedenissen. Avonturen 
van hofmeester Frederik van Vervou in dienst van stadhouder 
Willem Lodewijk
ISBN 978-94-6153-192-6• € 18,95
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
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
Brakman, Willem• De afwezige aanwezige
ISBN 978-94-6153-112-4 • € 15,75
Brand, Arthur • Het verboden Judas-evangelie en de schat 
van Carchemish
ISBN 978-90-5911-244-5 • € 15,75
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 (3e druk)
ISBN 978-94-6153-133-9 • € 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, E.H. • Gevallen voor het vaderland 
Deel I.Nederlandse gesneuvelden in de meidagen 1940 
Deel II.Duitse gesneuvelden tijdens de strijd in Nederland 1940 
ISBN 978-94-6153-068-4 • setprijs € 29,95 
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 • € 22,95
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 vredig Midden-
Oosten z.o. CIDI informatiereeks
Brusse, Kees/Horst, Henk van der •  Herinneringen, Een 
ovatie aan het leven
ISBN 978 -90-5911-443-2 • € 19,95
Buddingh’, C. • Mijn katten en ik
ISBN 978-90-5911-653-5 • € 14,95
Buffart, Yvonne • Weet waar je vandaan komt
ISBN 978-94-6153-199-5• € 18,95
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 den •  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 978-90-5911-029-3 • € 14,-

CIDI-Informatiereeks:
CIDI • Drie decennia CIDI. Een joodse stem die gehoord 
wordt.
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 • € 10,95
CIDI • Hirschfeld, Hadassa • Kernpunten van het Israelisch-
Palestijns conflict   
ISBN 978-94-6153-077-6 • € 10,95
CIDI • Horst, Pieter van der • De mythe van het joodse 
kannibalisme.
Ongecensureerde versie.
ISBN 978-90-5911-145-5 • € 9,95
CIDI • Ruben, Barry / Küntzel, Matthias e.a. • Iran. 
Opkomst van een islamitische grootmacht.
ISBN 978-90-5911-385-5 • € 12,95
CIDI • Kortenoeven, Wim • Hamas. Portret en 
achtergronden.
ISBN 978-90-5911-294-0 • € 17,95
CIDI • Morris, Benny • Een staat, twee  staten
ISBN 978-94-6153-138-4 • € 18,95
CIDI • Praag, Prof.H.M. van • Joden-haat en zions-haat. 
Een drama in vijf bedrijven 
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 • Hirschfeld, Hadassa • 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
Couwenberg, S.W. • Tijdsein. Peiling en perspectief van deze 
tijd
ISBN 978-94-6153-090-5 • € 19,95
Couwenberg, S.W. • Wereld-gebeuren sinds de jaren ’60. 
Van linkse dominantie naar liberale triomf
ISBN 978-94-6153-257-2 • € 18,95
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
Cremer, C.C. • Kill Zone. Een Nederlandse security contractor 
in the War on Terror
ISBN 978-94-6153-206-0 • € 17,95
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
Daeter, Ben •Componisten zijn ook mensen 
ISBN 978-94-6153-067-7 • € 17,95
Daeter, Ben • Hoogbegaafde kinderen Leonardo-onderwijs. 
Recht van het kind – uitdaging voor ons 
ISBN 978-94-6153-128-5 • € 19,95
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 • € 18,95
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
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Dice, Raven • Het genot van een prooi
ISBN 978-90-5911-164-6 • € 16,95
Diederichs, Monika • Kinderen van Duitse militairen in 
Nederland. Een verborgen leven
ISBN 978-94-6153-218-3 • € 19,95
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
Dijkman, Erik Jan • Het geloof in de hebzucht. Over de 
betekenis van de vooruitgang voor onze beschaving
ISBN 978-94-6153-225-1 • € 14,95
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
Doedens, Anne • Dood op de rots
ISBN 978-94-6153-083-7 • € 17,95
Doedens, Anne / Houter, Jan • De Engelsche furie
ISBN 978-94-6153-098-1 • € 14,95
Doel, Theo van den • Binnenhof 1a
ISBN 978-90-5911-401-9 • € 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
Dries, Mark van den • Noodsein boven Zeeland. De crash 
van een Amerikaanse bommenwerper in een Zeeuwse polder
ISBN 978-94-6153-215-2 • € 19,95
Driebergen, Klaas • Bommel en Bijbel
ISBN 978-94-6153-220-6 • € 29,95
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, Alexandre • De dame met de camelia’s
ISBN 978-94-6153-109-4 • € 18,95
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 • Profiel Harry Mulisch. Een bibliografische 
biografie
ISBN 978-90-5911-584-2 • € 19,95
Dütting, Hans • Harry Mulisch 1927-2010. Documentaire
ISBN 978-94-6153-027-1 • € 22,95
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 • € 18,95
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
Eefting, Henk • Een KMA-officier aan het oostfront
ISBN 978-94-6153-132-2 • € 18,95
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
Elbracht, Bob • Argumenteren tegen de monarchie
ISBN 978-94-6153-080-6 • € 16,95
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 978-94-6153-053-0 • € 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
Evers, Helga • 35 kilo in 35 minuten Milon maakt me een 
ander mens 
ISBN 978-94-6153-127-8 • € 18,95
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 • € 15,95
Franssen, Yvonne • Talio
ISBN 978-94-6153-091-2 • € 18,95
Franssen, Yvonne • De genius
ISBN 978-94-6153-250-3 • € 18,95 
Friesland, Jan van • De Verschijning
ISBN 978-90-5911-328-2 • € 12,50
Friesland, Jan van • Einsteins god dobbelt niet Over het 
denken van Wim Rietdijk - In ons leven bestaat geen toeval
ISBN 978-94-6153-100-1 • € 18,95
Fuente, S.A. •  Slaaf  van  je eigen gedachten
ISBN 978-94-6153-008-8  • €18,95
Funnekotter, Bart • Ace
ISBN 978-90-5911-351-0 • € 24,95
Gaaff, Aris •  De financiering van de Eerste Wereldoorlog. 
Vier jaar vechten op krediet
ISBN 978-94-6153-212-1 • € 24,95
Galen, Jan van •  Theun de Vries. Een  schrijversleven
ISBN 978-90-5911-582-8 • € 29,95
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 • 295 bizarre doden 
ISBN 978-90-5911-868-3 • € 9,95
Gelauff, Peter • De verzwegen geschiedenis van de familie 
Manríquez
ISBN 978-90-5911-332-9 • € 17,95
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 978-94-6153-101-8• € 24,95
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
Giesen, Carin • Sonnevanck. Thuis in een openbaar lokaal

ISBN 978-90-5911-977-2 • € 18,95
Gilst, Aat van • Mei
ISBN 978-94-6153-099-8 •  € 19,95
Gilst, Aat van • De gemanipuleerde Maria. De Mariadogma’s 
en wat eraan voorafging
ISBN 978-94-6153-104-9 •  € 18,95
Gilst, Aat van • Van Sint Margriet tot Sint Katrien
ISBN 978-94-6153-216-9 •  € 19,95 
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 978-94-6153-702131-5 • € 24,95
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 • € 24,95
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
Groot, Anneke • Post van spekkoek
ISBN 978-94-6153-143-8 • € 17,95
Groot, Bas de • Van Duitse Bocht tot Scapa Flow. De oorlog 
ter zee 1914-1918
ISBN 978-94-6153-126-1 • € 29,95
Gussenhoven, Renee • Vandaag geen koud water
ISBN 978-90-5911-982-6 • € 19,95
Haan, Frans de • Jean-Paul Sartre
ISBN 978-90-5911-344-2 • € 14,95
Haar, Edwin van de • Bemind maar Onbekend
ISBN 978-94-6153-014-1 • € 17,95
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 • € 16,95
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 • € 18,95
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
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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
Heiningen, Anne van • De Juffrouw Dina, mijn moeder
ISBN 978-94-6153-169-8• € 18,95
Hellinga, Gerben • De Thebaanse Kalender. Een vergeten 
kosmische ordening uit de oudheid – bewerkt voor hedendaagse 
mensen
ISBN 978-94-6153-105-6 • € 18,95
Hellinga, Gerben Graddesz • De weg naar Suckersville
ISBN 978-90-5911-988-8 • € 18,95
Hemelrijk, Pamela • Niemands knecht. Pamfletten uit het 
hemelrijk 1993-2002 (2e druk)
ISBN 978-90-5911-949-9 • € 18,95
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
Hernandez, Marcial • Geert wilders ontmaskerd
ISBN 978-94-6153-266-4 • € 16,95
Hertog, Peter den • Adolf Hitler ontmaskerd
ISBN 978-94-6153-224-4 • € 19,95
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 978-94-6153-144-5 • € 16,95
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
Hirschfeld, Hadassa • Kernpunten van het Israelisch-
Palestijns conflict  z.o. CIDI informatiereeks
Hoets, Pieter J. • Buitengaats! Met een Engelandvaarder de 
wereld in
ISBN 978-90-5911-163-9 • € 19,95
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
Hofman, Jaap •  De collaborateur
ISBN 978 -90 -5911-433-3• € 22,95
Hoksbergen, René • Kinderen die niet konden blijven.Zestig 
jaar adoptie in beeld
ISBN 978-94-6153-025-7 • € 29,95
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 978-94-6153-086-8 • € 17,95
Hommes,Marlène •  Cirkels in het Zand
ISBN 978-94-6153-247-3 • € 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  •  Een mannentraan 
ISBN 978 -94-6153-151-3 • € 18,95
Horst, Henk van der  •  Poes in de lappenmand
ISBN 978 -94-6153-110-0 • € 14,95
Horst, Henk van der/ Brusse, Kees  •  Herinneringen, Een 
ovatie aan het leven
ISBN 978 -90-5911-443-2 • € 19,95
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
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•  € 12,95
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
Houter, Jan • z.o. Doedens, Anne 
Hove, Melanie van der  • De afgekeurde lever. Zoektocht naar 
overleving
ISBN 978-94-6153-222-0 • € 18,95
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 • € 12,95
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 
Huijser, Wim • Voetsporen van wandelend schrijven naar 
literair wandelen

ISBN 978-94-6153-120-9 • € 16,95
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
Ingen, Jan C. van & Schueren, Stefan de van der • Van 
herkenning tot erkenning. 
ISBN 978-94-6153-181-0• € 34,95
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
Iongh, Hanno de • Koning Willem III en zijn bastaarden. 
Het beest der beesten
ISBN 978-94-6153-221-3 • € 17,95
Ipema, Jan • In dienst van Leviathan. Ernst Jünger tijd en werk 
1895-1932
ISBN 978-90-75323-214 • € 22,95
Ipema, Jan • Ernst Jünger. Tegen de stroom
ISBN 978-90-75323-474 • € 22,95
Izeboud, Paul • God slaapt
ISBN 978-90-5911-313-8 • € 17,95
Jacobs, Luise. • De gaskamer van Schloss Hartheim. Op 
zondag gesloten
ISBN 978-94-6153-071-4 • € 18,95
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. J. •  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
Joekes, D.W. • Door het oog van de naald. De Japanse 
bezetting van Nederlands Indië
ISBN 978-94-6153-081-3 • € 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 • De kosmos van de poëzie. Geloven in 
gedichten deel 5
ISBN 978-94-6153-172-8 • € 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, Martien J.G. de • Verborgen camera Verzamelde 
gedichten
ISBN 978-94-6153-1063 • € 19,95
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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 978-94-6153-1162 • € 17,95
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
Kalmann, Channa • Mijn God, waarom hebt Gij ons niet 
verlaten. Humor in de internationale Holocaustliteratuur
ISBN 978-94-6153-264-0 • € 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
Kassenberg, Klaske • Dat moet ik Marten Toonder vertellen
ISBN 978-94-6153-076-9 • € 16,95
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
Keuning, Nico • De laatste reis. De deense  jaren van Céline 
in ballingschap. 1945 - 1951
ISBN 978-94-6153-062-2 • € 16,95
Keuning, Nico • Het land van verlangen. Levensverhalen van 
allochtone HBO-studenten
ISBN 978-94-6153-129-2 • € 17,95
Keuning, Nico • Het heilige vuur. Olympische dromen en 
daden
ISBN 978-94-6153-208-4 • € 17,95
Keyserling, Eduard von • Branding
ISBN 978-94-6153-050-9 • € 18,95
Kiewik, Els • De toekomst heeft een lang verleden Biografie 
van twee Hilversumse dwangarbeiders 1944/45 in Nazi-
Duitsland
ISBN 978-94-6153-136-0 • € 19,95
Kikkert, J.G. • De zeven levens van ‘The Cat’. Een halve eeuw 
contraspionage in oorlogs-en vredestijd
ISBN 978-94-6153-195-7 • € 18,95
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
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
Klencke, Peter • Hollandia Blues
ISBN 978-94-6153-141-4 • € 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
Kooger, Hans • Passagiers. Verhalenbundel 
ISBN 978-94-6153-202-2 • € 17,95
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
Korse, Piet • Het gezin van Pa en Moe Mees. Een vogelroman
ISBN 978-94-6153-254-1• € 17,95
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
Korthals Altes, A • Luchtgevaar
ISBN 978-94-6153-188-9 •  € 24,95
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 • Hermann Hesse.  Een biografie in essays
ISBN 978-94-6153-036-3 • € 24,95
Krans, Alfred • Walther Rathenau
ISBN 978-90-5911-700-6 • € 17,95
Krijbolder, Wouter • Een parijse oktoberdag
ISBN 978-94-6153-242-8 • € 19,95
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
Krol, Gerrit • Verplaatste personen
ISBN 978-94-6153-092-9 • € 19.75
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
Kruft, Anton • Kanttekeningen bij de Eerste Wereldoorlog
ISBN 978-94-6153-185-5 • € 18,95
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 978-94-6153-114-8 • € 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
Lanfers, Dorrit  • De Reis naar diepere Waarheden
ISBN 978-94-6153-130-8 • € 18,95
Langeveld, Ruud • Etude voor Ilona. Een weg naar inzicht 
voorbij het leven.
ISBN 978-90-5911-223-0 • € 14,95
Leeflang, Thomas • Cinema Nostalgia
ISBN 978-94-6153-173-5 • € 19,95
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
Leeflang, Thomas • Willem Vogt Commandant 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 is 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
Lemm, Robert • Miguel de Unamuno. De ziel van Spanje. 
Kerngedachten en uitspraken
ISBN 978-94-6153-178-0• € 22,95
Lemm, 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
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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
Lenssen, Wiek • Bloedgoud
ISBN 978-94-6153-148-3 • € 19,95
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
Liefrink, Aloka • De passiecoach
ISBN 978-94-6153-240-4 • € 19.95
Lievens, Koen • De demonen van God
ISBN 978-94-6153-164-3 • € 14.95
Linden, Henk van der • Drie massagraven voor de 
Nederlandse kust. (herdruk)
ISBN 978-94-6153-187-2 • € 18.95
List, Gerry van der • Opgeruimd staat netjes
ISBN 978-90-75323-665 • € 16,95
Lith, Hans van • Twee miljoen pakketten. (over 
internationaal liefdewerk)
ISBN 978-94-6153-054-7 • € 14.95
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 • € 19,95
London, Jack • De witte stilte
ISBN 978-90-5911-362-6 • € 18,95
Loon, Arwout van  • De pythagoras profetie
ISBN 978-94-6153-161-2• € 18,95
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 • Smalspoor 
ISBN 978-94-6153-022-6 • € 24,95
Luytgaarden, Eric van de • Man bijt jurist
ISBN 978-90-5911-493-7 • € 14,95
Maas, Ad • Opvoeden is democratisch leiding geven Een boek 
voor opvoeders die zelf over opvoeding na willen denken
ISBN 978-94-6153-123-0 • € 18,95 
Maas, Ad • Scholen op weg naar Integrale kinderdagcentra . 
Een velig en creatief tweede huis 
ISBN 978-94-6153-200-8 • € 18,95
Maas, Ad • Fascinerend erfgoed. De lage langen in het eerste 
Millenium
ISBN 978-94-6153-231-2 • € 18,95
Maiburg, Jan • De paardenfluisteraar van Oranje. Hazslinsky, 
Bernhard en Juliana en het inlichtingennetwerk voor de 
Bilderberggroep
ISBN 978-90-5911-983-3 • € 19,95 
Maistre, Joseph de • De Satanische Revolutie
ISBN 978-90-5911-188-2 • € 24,95
Malderik, Harmen • De laatste schaatser 
ISBN 978-90-5911-919-2 • € 15,95 
Malderik, Harmen • Over de keien 
ISBN 978-94-6153-085-1 • € 18,95 
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, Erika en Klaus• Leven langs de bühne
ISBN 978-94-6153-111-7 • € 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 • € 12,95
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
Martin, Cristi • Ze noemden hem Anders
ISBN 978-94-6153-217-6 • €17,95
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 978-94-6153-070-7 • € 24,95
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, Jaas van der • De kosmische aard van onze 
werkelijkheid. Inzicht in wereldfeiten en het strijdtoneel om ons 
bewustzijn
ISBN 978-94-6153-175-9 • € 24,95 
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 • € 18,95
Melchers, Reginald • Het verloren evangelie van Malchus
ISBN 978-90-5911-738-9 • € 22,95
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 • €24,95
Middendorp, Hetty, • De sprong 10 mensen die hun hart 
durfden te volgen
ISBN 978-90-5911-254-4• € 17,95
Mirbeau, Octave • De tuin der folteringen
ISBN 978-90-5911-267-4 • € 16,95
Misuraca-Kalmann, Gaby • Gino. Een Italiaanse liefde 
ISBN 978-94-6153-146-9 • € 19,95
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, Arnold • Oranje boven. De greep van de monarchie 

op kerk en staat 
ISBN 978-90-5911-100-4 • € 10,95
Molin, Rob • Gedreven door verwantschap. Huug Kaleis. 
Essays over W.F. Hermans
ISBN 978-90-5911-641-2 • € 19,95
Molin, Rob • Terzijde van de vulkaan
ISBN 978-94-6153-142-1 • € 19,95
Moor, Piet de • Brieven aan mijn postbode, Will Tura en 
Peter Vandermeersch
ISBN 978-90-5911-536-1 • € 10,95
Morris, Benny • Een staat, twee  staten (CIDI)
ISBN 978-94-6153-138-4 • € 17,95
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
Mulder, Bart • Cupido online
ISBN 978-94-6153-228-2 • € 1,95
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
Muiderman, Hans • Souvenir Utopia
ISBN 978-94-6153-261-9 • € 19,95
Muetstege, Charles • Een Amerikaanse droom
ISBN 978-94-6153-197-1 • € 19,95
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
Namenwirth, Micha • Verzameld Proza I
ISBN  978-94-6153-079-0 • €18,95
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
Nicastia, Elvis • Toeval der dimensies
ISBN 978-94-6153-186-5• € 12,95
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 • De zilveren stroom. Leve het 
ouder worden
ISBN 978-94-6153-159-9 • € 18,95
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 • Land der Katharen (heruitgave)
ISBN 978-94-6153-168-1 • € 24,95
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
Noorman, Randy • Dagboek van augustus
ISBN 978-94-6153-171-1 • € 19,95
Noorman, Randy • Afghanistan. Tussen oorlog en 
wederopbouw
ISBN 978-94-6153-232-9 • € 19,95
Okakura, Kakuzo • Het boek van de thee. Vertaald en 
ingeleid door Hans Dutting
ISBN 978-94-6153-236-7 • € 17,95
Oosterhuis, Ton • De doornhaag om de kruidentuin. Het 
leven van de watergeus Bartolt Entens van Mentheda
ISBN 978-94-6153-174-2• € 18,95
Oosterhuis, Ton • De goddelijke vrouwen van Rome
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ISBN 978-94-6153-262-6 • € 18,95
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
Oudesluijs, Diete •  De Plekken van verzet en pijn. 
Herinneringen aan de oorlog
ISBN 978-94-6153-190-2 •  € 24,95
Ouweneel, Willem • Het Godsgetal
ISBN 978-90-5911-067-0 • € 19,95
Ouweneel, Willem J. • De Negende Koning
ISBN 978-94-6153-154-4 • € 27,95
Ouweneel, Willem J. • Dochters van Eva, een snoer van 
vrouwen
ISBN 978-94-6153-233-6 • € 18,95 
Overy, Richard • Ruslands Oorlog
ISBN 978-90-5911-409-8 • € 24,95
Overy, Richard • Waarom de Geallieerden wonnen
ISBN 978-94-6153-066-0 • € 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
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
Pauwels, L. /Bergier, J. • Dageraad der magiërs
ISBN 978-94-6153-160-5 • € 19,95
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. • Ongevat verlangen
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 / Pors, Henk • Herdruk. De verlaten monarch. 
Wilhelm II in Nederland
ISBN 978-94-6153-205-3 • €18,95
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 • Omwentelingen in het Midden-Oosten. 
Perceptie en gevolgen
ISBN 978-94-6153-089-9 • € 17,95
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 (red). • Omwentelingen in het Midden-Oosten. 
Perceptie en gevolgen
ISBN 978-94-6153-089-9 • € 17,95
Pierik, Perry  • De geopolitiek van het Derde Rijk. De 

geestelijke wortels van de veroveringsveldtocht  naar het Oosten
ISBN 978-94-6153-088-2 • € 18,95
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 978-94-6153-072-1 • € 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
Pleizier, Alexander • Afnemende aansprakelijkheid. Binden 
en Behouden van de Politieke Achterban. 1950 - 1980
ISBN 978-94-6153-095-0 • € 19,95
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
Poneli, Anselmus • Het toekomst manifest
ISBN 978-94-6153-209-1 • € 14,95
Poort, Karel • Het mantelpakje 
ISBN 978-90-5911-756-3•  € 19,95
Poort, Nicolle • Bevlekt ontvangen
ISBN 978-94-6153-213-8 •  € 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, Herman • Papieren vogels
ISBN 978-94-6153-182-7 • € 17,95
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
Posthumus, Niels • Een hongerbuik is snel gevuld. Voorbij de 
mythes over Afrika
ISBN 978-94-6153-258-9 • € 19,95
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
Quint, Joop • Kind in de oorlog. Angst en avontuur
ISBN 978-94-6153-162-9 • € 18,95
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 • € 12,50
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
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
Rameijer, Jaap • Maria Magdalena in Frankrijk
ISBN 978-94-6153-156-8 • € 22,95
Rameijer, Jaap • Jamie on his cloud. Maria Magdalena in 
Frankrijk
ISBN 978-94-6153-255-8 • € 18.95
Ravonscroft, Trevor • De lans van het lot
ISBN 978-95-6153-155-1 • € 19,95
Regter, Rob • De Adelaar en de Leeuw. 
ISBN 978-94-6153-244-2 • € 19,95
Reinders, Ank • Nannerl. De zus van Mozart
ISBN 978-90-5911-879-9 • € 12,95
Reen, Jan van • Eva Maria. Gravin uit Thorn. 
ISBN 978-94-6153-248-0 • € 19,95
Reijden, Joop van der • Mijn jaren op het Gooise Matras
ISBN 978-90-5911-383-1 • € 22,95 
Reijmerink, Johan • Vluchtige verschijningen Over het 
wordingsproces in de poëzie van Martinus Nijhoff
ISBN 978-94-6153-107-0 • € 24,95
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
Roes, André • Charles Dickens. Het zo gelukkig en toch zo 
ongelukkig bestaan
ISBN 978-94-6153-147-6 • € 19,95
Roes, André • De Dans van Scrooge
ISBN 978-94-6153-252-7 • € 14,95 
Roest, Maarten van der • Nicolas Sarkozy
ISBN 978-90-5911-602-3 • € 16,95
Rooding, Yvette • Me, Myself en m’n Ego
ISBN 978-94-6153-103-2 • € 17,95
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 
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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 978-94-6153-137-7 •  € 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 978-94-6153-065-3 • € 19,95
Ruiter, Arie de • De getrouwde monnik
ISBN 978-94-6153-241-1 • € 19,95
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 • € 24,95
Samson, Sigbert • De toekomst wordt anders
ISBN 978-90-5911-753-2 • €18,95 
Sangers, Gerrit • Trans
ISBN 978-94-6153-108-7 • €14,95
Sangers, Gerrit • Het meisje in de toren
ISBN 978-94-6153-251-0 • €17,95 
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
Saraber, Pierre • De sarcofaag van de Sovjet-Unie. 
Reisverhalen uit Tsjernobyl, Oekraïne en Trnsnistria 
ISBN 978-94-6153-069-1 • € 17,95
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
Schaik, Rob van • Witte vlekken. Over het arresteren, 
verwerken en ophouden 
ISBN 978-94-6153-234-3 • € 19,95
Schalekamp, Jean • Van een eiland kun je niet vluchten
ISBN 978-94-6153-176-6 •  € 19,95
Schalkwijk, Emmy van • Boerenkool met salami. Een weg 
naar een gelukkig leven
ISBN 978-94-6153-219-0 • € 18,95 
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
Schermerhorn, Jaap • De Tirannie van het Vrije Vers
ISBN 978-94-6153-245-9 • € 19,95
Schilders, Ed • Het rijke roomse lezen
ISBN 90-75323-15-8 • € 12,45
Schlingmann, Freek • Koning Willem I
ISBN 978-94-6153-189-6 • € 22,95
Schmitz, Jacques • Ver paradijs
ISBN 90-75323-40-9 • € 14,95
Schoenmaker, Henk • Ik had het liever voor het leger gedaan 
Brieven uit de Nederlandse Arbeidsdienst januari – oktober 1944 
ISBN 978-94-6153-134-6 • € 18,95
Scholtens, Gijs • Taskforce Uruzgan
ISBN 978-90-5911-621-4 • € 19,95
Scholtens, Gijs • Taskforce Uruzgan (zwart-wit editie)
ISBN 978-94-6153-184-1 • € 19,95
Schortinghuis-Sprangers, Addy • Te weinig tijd voor elkaar?
ISBN 978-90-5911-243-8 • € 15,95
Schueren, Stefan ridder de van der & Ingen, Jan C. van • Van 
herkenning tot erkenning. 
ISBN 978-94-6153-181-0• € 34,95
Schuhmacher, Peter • De zaak Aernout
ISBN 978-90-5911-897-3 • € 18,95 
Schuit, Gerda • Jeroen. Over het leven en sterven van mijn 
lieve hartenkind
ISBN 978-94-6153-061-5 • € 17,95 
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 • Beatrijs. Down is zo gek nog niet
ISBN 978-94-6153-196-4 • € 17,95
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
Seeverens, Harrie • Charles de Gaulle. Op de bres van Europa
ISBN 978-94-6153-167-4 • € 24,95
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
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
Sizoo, Hans • Beckmann. Perseus en Beckmann 
ISBN 978-94-6153-235-0 • € 14,95
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,-
Sparre, Pieter • Gevangen
ISBN 978-94-6153-239-8 • € 19,95
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
Stahlecker, Adrian •  Hitler’s kunstenaarsziel
ISBN 978-94-6153-163-6 • € 24,95
Stahlecker, Adrian •  Juliette Gréco. Haar wereld
ISBN 978-94-6153-227-5 • € 22,95
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
Starik, F. • De humor van het theezakje
ISBN 978-94-6153-093-6 • € 14,75
Steenvoorden, Monique • Het onzichtbare zien!
ISBN 978-94-6153-157-5 • € 18,95
Steeman, Peter • Luchthelden van de eerste wereldoorlog. 
Het gebaar van Guynemer
ISBN 978-94-6153-210-7 • € 22,95
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
Strobbe, Guido • Ultio
ISBN 978-94-6153-153-7 • € 19,95
Stuivenga, Marcel • Iers niemandsland
ISBN 978-90-5911-350-3 • € 24,95
Stijnen, Carlie • Maison Perdue
ISBN 978-94-6153-040-0 • € 18,95
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,-
Tervoort, Frans • De vluchteling. Zijn camera werd een 
wapen tegen onrecht
ISBN 978-94-6153-180-3• € 19,95
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 • €24,95
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
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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
Toorn, Margriet van den • Het verhaal van mijn moeder 
Sebelia
ISBN 978-90-5911-745-7 • € 18,95
Topper, Jacob • Het IJsselmeerflotielje De verdediging van het 
IJsselmeer in de meidagen van 1940
ISBN 978-94-6153-122-3 • € 16,95
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 revolutie
ISBN 978-94-6153-121-6 • € 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
Uyl, Bob den • Het graf van Bach  Een oorlogsnovelle
ISBN 978-94-6153-113-1 • € 15,00
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 • Nieuw zwartboek van Nederlanders 
overzee. Wat iedere Nederlander moet weten
ISBN 978-94-6153-087-5 • € 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, 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
Veere, Ernst van • Een eigenaardige broederschap. Episodes 
uit het rechtsleven
ISBN 978-94-6153-201-5 • € 19,95
Veld, Els in ‘t • Levenslang
ISBN 978-94-6153-165-0 • € 22,95
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 • Verscheurd Amerika
ISBN 978-94-6153-139-1 • € 18,95
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
Velthoven, Paul van • Franstaligen tegen Vlamingen. Hoe 
Belgie als staat mislukte
ISBN 978-94-6153-170-4 • € 18,95
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 978-94-6153-166-7 • € 18,95
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
Verkerke, Adrian • Cape Town
ISBN 978- 94-6153-075-2 • € 18,95
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 • Adolf Eichmann. Technocraat van de 
holocaust
ISBN 978-94-6153-179-7• € 24,95
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
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
Verstraete, 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
Videler, Sander • De weg naar je ware zelf. Het pad van de gnosis
ISBN 978-94-6153-158-2 • € 18,95
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
Viëtor, Nelleke •  Maria’s thuiskomst
ISBN 978-94-6153-243-5 • €19,95
Vliegenthart, Arjan / Raak, Ronald van (red.) • De Eerste 
Kamer. De andere kant van het Binnenhof: Toen Nu Straks
ISBN 978-94-6153-051-6 • € 10,95
Vloed, Kees van der • Clara Schumann-Wieck. De andere 
pijn van het gemis
ISBN 978-94-6153-177-3 • € 18,95
Vogel, Marianne • Gedeelde stad, geheelde stad
ISBN 978-94-6153-249-7 • € 19,95
Vossius • Oneigentijds
ISBN 978-90-5911-958-1 • € 22,95
Vlaming, Sjaak • Een bollenboer in de Koreaanse oorlog. Een 
familiegeschiedenis
ISBN 978-94-6153-263-3 • € 18,95
Vranken, Godfried • Veroverd door Columbus- Boudewijn 
Buch achterna
ISBN 978-94-6153-152-0 • € 19,95
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
Waar,  Marc van • Zijn gelovigen moordenaars?
ISBN 978-94-6153-078-3 • € 18,95
Waard, F. de • Over tweelingen gesproken
ISBN 978-90-75323-849 • € 19,95
Walburgh Schmidt, Haks • Het dertiende peloton
ISBN 978-90-5911-340-4 • € 24,95
Walenkamp, Hans • Wat heet geslaagd. Adopties zoals ze 
bedoeld zijn
ISBN 978-90-5911-997-0 • € 18,95
Wapperom, Hugo • De spinvlieg
ISBN 978-90-5911-676-4 • € 19,95
Weeren, Jan van • Sirenen
ISBN 978-94-6153-150-6 • € 19,95
Weeren, Jan van • Stuk terug
ISBN 978-94-6153-043-1 • € 14,95
Weeren, Jan van • Richthofen
ISBN 978-94-6153-253-4 • € 18,95
Wehr, Gerhard • Kabbala
ISBN 978-90-5911-241-4 • € 14,95
Weider, Ben • Napoleon. Een andere geschiedenis
ISBN 978-94-6153-097-4 • € 20,00
Weissensteiner, Friedrich • Beroemde zelfmoorden
ISBN 978-90-5911-306-3 • € 27,95
Weitgraven, Elise van de • Gloepend benauwd
ISBN 978-94-6153-118-6 • € 18,95
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 • €17,95
Wellinghoff, Karel •  De burcht van de vrede Over de 
Katharen en Montségur
ISBN 978-94-6153-102-5 • €19,95
Wellinghoff, Karel •  De katharengrot
ISBN 978-94-6153-230-5 • €19,95
Weltevreden, Henk • Levensvlagen. Radio columns
ISBN 978-90-75323-139 • € 6,95
Wentholt, Hans  • Agnese
ISBN 978-94-6153-`145-2 • € 19,95
Werkhoven, Joek van • Hoe zit dat? Dat zit zo!
ISBN 978-90-5911-875-1 • € 12,95 
Werkman, Jan / Duerink, Henk  • Sporen 
Oorlogsdocumentatie en geschiedvervalsing in Nederland
ISBN 978-94-6153-135-3 • € 24,95
Werkman, Hans  • Bitterzoete overvloed. De wereld van 
Willem de Mérode
ISBN 978-94-6153-039-4 • € 24,95
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 
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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
Wingen, Ed •Eugene Brands en de Vijftigers 
ISBN 978-94-6153-064-6 • € 19,95
Winkelman, Carol • Zwanger na je 30-ste 
ISBN 978-90-5911-251-3 • € 19,95
Witte, Arjan • Oswald Spengler
ISBN 978-90-5911-667-2 • € 17,95
Wolfs, Renée • Wereldkind. Praten met je adoptiekind 
ISBN 978-94-6153-056-1 • € 19,95
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 • De Corsicaanse monsters. Napoleon Bonaparte 
en zijn familie.
ISBN 978-94-6153-194-0 • € 18,95
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 • Sprookjes voor kinderen van alle 
tijden.
ISBN 978-94-6153-117-9 • € 14,95
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
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

DIVERSE PIERIK SR.
LOUISEWEG 1
6523 NA
NIJMEGEN
0243-603803
06-10404459
N

Verschillende auteurs, box met vier titels •Blitzkrieg
ISBN 978-94-6153-084-4 • € 49,50
Verschillende auteurs, box met vier titels •Veld van Eer
ISBN 978-94-6153-085-1 • € 49,50

• 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
Linden, Henk van der • The Live Bait Squadron. Three 
massgraves off the Dutch coast, 22 september 1914
ISBN 978-94-6153-260-2 • € 18,95
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
Rameijer, Jaap • Jamie on his cloud
ISBN 978-94-6153-204-6• € 12,95
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
Vaessen, Henk • Silent Final
ISBN 978-90-5911-839-3 • € 19,95
Veen, Koert ter • The Templars
ISBN 978-90-5911-374-9 • € 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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