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Beste vrienden van uitgeverij Aspekt,
Een nieuwe grote catalogus, een fonds vol boeken. Najaar 2013
brengt weer de verscheidenheid aan titels die u van uitgeverij Aspekt
gewend bent. Voor de zomertijd een aangrijpende thriller rond de
moord op Kennedy met een gelijktijdige engelstalige (Aspekt) release, een Nederlands-Italiaanse dichtbundel, actualiteit rond Turkije,
terugblik rond de dood van vier IKON-journalisten in 1982 en een
ware volksoproer met De woede van Vlaanderen bij onze zuiderburen.
Aspekt zoals we Aspekt kennen, een van de grootste non-fictie uitgeverijen van algemene boeken, gekoppeld aan een interessante literaire lijn. Met een versterkt verkoopteam en voortdurende samenwerking met de Antwerpse en Brusselse universitaire uitgeverijen staan we
ook ditmaal weer garant voor een eersteklas boekenlijn. Ik wens u
veel leesplezier en wijs op onze socialmedia, vooral ook de facebook-pagina’s ‘uitgeverij aspekt’ en
‘perry pierik’ waar al onze activiteiten van dag tot dag te volgen zijn.
Dr. Perry Pierik
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Alex Maschke

Kennedy en de fatale kogel
Het andere verhaal over de moord op JFK en hoe door
YouTube de mysterieuze schutter in het vizier kwam
isbn 9789461533401
nur 305
15 x 23 cm
ca 258 pagina’s
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Het andere verhaal over de moord op JFK en hoe door
Y o u T u b e d e m y s t e r i e u z e s c h u t t e r i n h e t v i z i e r k wa m .
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Het vijfde schot dat op vrijdag 22 november 1963 in Dallas-Texas op John F. Kennedy
werd afgevuurd was De Fatale Kogel die een einde maakte aan het leven van de President.
Een mysterieuze kogel. Niet alleen omdat men er nooit achter is gekomen wie hem
afvuurde, maar vooral omdat de FBI, CIA en ook de Warren Commissie het bestaan ervan
altijd hebben ontkend.
Nu is dat verleden tijd! Beleef de ontmaskering van de man die de
mysterieuze dodelijke vijfde kogel op JFK afvuurde. Wat dreef hem
destijds om één van de meest populaire en charismatische Presidenten
van Amerika te vermoorden?
Geld? Politiek? Jaloezie?
In Kennedy en de Fatale Kogel behoren speculaties of krampachtig verborgen feiten tot het verleden. Uiteindelijk bracht YouTube de dader
Jake Troy Rettstatt in beeld.

Saskia ter Laag
Niet meer stil

Hoe de moord op vier IKON-journalisten op 17 maart 1982
de levens van nabestaanden en betrokkenen heeft beïnvloed
isbn 9789461533944
nur 680
13 x 21 cm
ca 248 pagina’s
Paperback
november 2013

prijs €19.95
media/ politiek/ geschiedenis
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Op 17 maart 1982 zijn de vier IKON-journalisten Koos Koster, Jan Kuiper, Joop Willemsen en
Hans ter Laag in een hinderlaag gelopen en doodgeschoten door het extreemrechtse leger in El
Salvador waar op dat moment een burgeroorlog woedt. Alle media-aandacht rondom de moord
heeft destijds gezorgd voor een onteigening van de doden: persoonlijk verlies werd wereldnieuws.  
Als 25 jaar later het symposium ‘Overleven Verplicht’ wordt georganiseerd ter nagedachtenis aan
de vier, blijkt het eindelijk mogelijk voor nabestaanden en oud-IKON medewerkers om het verdriet
met elkaar te gaan delen. Door de verschillende gesprekken van Saskia ter Laag met directbetrokkenen komt Hans ter Laag steeds duidelijker in beeld. Hans’ brieven uit El Salvador vormen de
rode draad in het boek. Was hij werkelijk het zwakke schaap dat door Koos Koster de dood in is
gesleurd?
’25 jaar lang was ik mijn broer kwijt, kon ik me heel weinig van de beginperiode na 17 maart
1982 herinneren, en was de moord op mijn broer en zijn drie collega’s een ongrijpbaar en angstwekkend boegbeeld. Hans was weggevaagd, als in het drijfzand verdwenen, verworden tot één
van de vier IKON-journalisten, vermoord in El Salvador. Het onbesproken onderwerp, de met stilte
omhulde en met pijn omgeven persoon. Maar na vijf jaar filmen, interviewen, praten en schrijven
is de stilte doorbroken en is de angst voor het onbenoembare weg. Valt er dan vrede te vinden in
deze geschiedenis terwijl de daders nog steeds vrij rondlopen?’

Hulya Uslu (red.)
Turkije tussen Allah en Atatürk

Een jonge republiek op weg naar democratie

isbn 9789461533937
nur 600
13 x 21 cm
ca 242 pagina’s
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TURKIJE
TUSSEN ALLAH EN ATATÜRK
Een jonge republiek op weg naar democratie

Paperback
november 2013

prijs €17.95
actueel

3
Met ingehouden adem kijkt de wereld naar de ontwikkelingen in Turkije. De rellen op het
Taksimplein waren wereldnieuws. In deze bundel, samengesteld door historica Hulya Uslu,
worden de verschillende facetten van deze ontwikkeling tegen het licht gehouden. Verleden, heden en toekomst komen aan bod. Turkije zit gevangen in een krachtenspel tussen
Allah en Atatürk en de vraag is wat de 21ste eeuw dit bijzondere land, als brug tussen
Europa, Azië en het Midden-Oosten, gaat brengen.

Robert Lemm & Mohamed El-Fers
De woede van Vlaanderen
Kroniek van een goedgeefse knapenschenner
isbn 9789461533272
nur 600
13 x 21 cm
214 pagina’s
Paperback
verschenen

prijs €17.95
religie/ actueel
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Vlaanderen is boos op de Kerk vanwege de uitspattingen van pedofiele priesters. De
daders blijven in de anonimiteit. Grote uitzondering is de bisschop van Brugge. Hij bekent
openlijk, in een uitgebreid televisie-interview, gedurende dertien jaar met zijn neef ‘seksuele spelletjes’ te hebben gespeeld. De internationale woede stijgt tot een kookpunt.
In de Kroniek van een goedgeefse knapenschenner achterhalen de auteurs dat de bisschop onder een nickname deelneemt aan de discussie rond zijn persoon op het forum van
het katholieke RK NetNieuws.
Van de man die in de Top Tien van Time Magazine tussen Richard Nixon, Ghaddafi, Berlusconi en Kim Jong Il troont als een van `s werelds grootste machtsmisbruikers, verschenen
ook fragmenten van vermeende dagboeken. Overtrof hier de werkelijkheid de wildste
fantasieën van een pathologische leugenaar?
Robert Lemm is hispanist, historicus en vertaler. Hij publiceerde tientallen werken over
literaire en filosofische onderwerpen. Mohamed El-Fers publiceerde in De Groene Amsterdammer en schreef onder meer de eerste Vlaamstalige biografie over Jacques Brel. Beide
auteurs hebben een boek op hun naam over de Amsterdamse Mariaverschijningen.

Ed van Eeden
Body farm

Forensisch onderzoek naar de dood

isbn 9789461533920
nur 600

Ed van Eeden

BODYFARM
Forensisch onderzoek naar de dood

13 x 21 cm
ca 248 pagina’s
Paperback
november 2013
geïlustreerd
prijs €17.95
spanning/ documentaire
aspekt
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De Body Farm is wereldberoemd sinds Patricia Cornwell er in 1994 haar gelijknamige boek over
schreef en Jon Jefferson er een tweetal documentaires over maakte voor National Geographic.
Het is dan ook de enige plek ter wereld waar wetenschappelijk onderzoek wordt verricht naar de
ontbinding van lijken.
Bill Bass, forensisch antropoloog in Kansas en Tennessee, heeft de Body Farm in 1981 opgezet. Het
is een terrein van ongeveer 1600 vierkante meter, grenzend aan het parkeerterrein van het medisch
instituut van de universiteit van Tennessee. Overal liggen er lichamen, in diverse staten van verrotting
en in uiteenlopende omstandigheden. Alles om maar zo veel mogelijk wetenschappelijk materiaal te
leveren voor het einddoel: een omvattende atlas van de ontbinding van het menselijk lichaam.
Officieel heet het terrein Anthropology Research Facility (ARF), al hebben studenten wel geopperd
om daar Bass Anthropology Research Facility van te maken, wat een sprekende afkorting oplevert.
Ed van Eeden (journalist en schrijver van onder meer misdaadboeken) bezocht de Body Farm,
praatte met tal van deskundigen en onderging wat het inhoudt om te wandelen tussen ontbindende
medemensen.
Fragment:
Een meisje trekt bleek weg als Bass wijst op de ‘madenactiviteit’ op het onderlichaam van een zwart
opgezwollen lijk. Ze wil een stukje verder op een steen gaan zitten, maar valt flauw. Vier man schieten
toe om haar te helpen. De contactlens die ze kwijt is, wordt snel gevonden door MT, die bijna verontschuldigend verklaart: ‘Ik ben het gewend om botfragmenten en zo te zoeken.’
Ed van Eeden (1957) is journalist, schrijver en vertaler. Als auteur schreef hij onder eigen naam
en diverse pseudoniemen (waaronder Baantjer Inc) een groot aantal misdaadboeken. En als journalist schreef hij voor bladen als Het Parool en Vrij Nederland tal van boekrecensies, interviews en
reportages.

Jochem Botman
De intriges van de gebroeders Sassen

De collaboratie, het verzet, de ontsnapping en de reünie
met oude SS-kameraden in Latijns Amerika
Jochem Botman

De
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isbn 9789461533579
nur 680
13 x 21 cm
ca 272 pagina’s

De collaboratie, het verzet, de ontsnapping en de reünie met oude
SS-kameraden in Latijns Amerika.

Paperback
september 2013

prijs €19.95
geschiedenis
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Wim Sassen haalt vanwege zijn relatie met Adolf Eichmann regelmatig het nieuws. Zijn broer Alfons
daarentegen is altijd de man op de achtergrond gebleven. Niettemin spelen beiden een belangrijke rol in de naoorlogse schemerwereld waarin oorlogsmisdadigers op diverse manieren worden
ingezet om Duitse weerwolfnetwerken en communistische cellen bloot te leggen. Als de geallieerde
opsporingsdiensten halverwege 1945 de vervolging van oorlogsmisdadigers aan de Nederlandse
opsporingsdiensten overlaten, raken de jongens verzeild in een wereld van internationale spionage
diensten, ondergrondse organisaties die oorlogsmisdadigers uit Nederland en België helpen te
ontsnappen en particuliere opsporingsdiensten. Wanneer strafvervolging dreigt, wijken de jongens
uit naar Latijns Amerika. Daar komen ze terecht in een warm nest van uitgeweken nazi’s die door
de voorloper van de Noord Amerikaanse CIA “veilig” zijn gesteld. In deze buitengewone periode
rekenen ze tot hun vrienden Luftwaffe Ace Hans Ulrich Rudel, Adolf Eichmann, Josef Mengele en
Klaus Barbie. Via deze groep worden de jongens opnieuw geïntroduceerd in een schimmige wereld waarin ex-SS’ers een voorname rol spelen in de internationale wapenhandel en hun diensten
leveren aan militaire regimes in de strijd tegen het communisme. Een traditie die door enkele familieleden wordt voortgezet. Totdat ook zij op de internationale opsporingsdiensten verschijnen. In
dit onderzoek zullen eveneens een aantal mythes ongedaan gemaakt worden zoals Wim Sassens
beroemde ontsnapping uit Fort Blauwkapel op Kerstavond 1945, of dat de jonge Alfons al op 17
jarige leeftijd Abwehrspecialist zou zijn.

dr. J. Presser
Ondergang 1
& Ondergang 2

isbn 9789059112919 | nur 680
15,5 x 23,5 cm | 1000+ pagina’s
2x Paperback | verschenen
totaal prijs €49.95

‘Deze boeken behelzen de geschiedenis van een moord. Een moord, tevens massamoord, op nimmer gekende
schaal, met voorbedachte rade en in
koelen bloede gepleegd.’ Met deze
twee zinnen begon dr. J. Presser, destijds hoogleraar aan de universiteit van
Amsterdam, zijn beroemde boek Ondergang over het lot van de Nederlandse joden in de Tweede Wereldoorlog. Het werden bekende woorden van
een belangwekkend boek. Er is namelijk geen werk in de moderne
Nederlandse geschiedenis dat zo’n indruk maakt als het in 1965
verschenen mamoetwerk van Jacques Presser. Het behelst dan ook
een hartverscheurend onderwerp, de vervolging en verdelging van
de Nederlandse joden in de tragische oorlogsjaren. Al die jaren
bleef het boek onovertroffen.

geschiedenis
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Robert Lemm

Robert Lemm
Één Rembrandt
voor vijfentwintig levens

David Cohen was tien jaar toen hij in september 1942 met
zijn ouders, broer en zusje, ooms en tantes Nederland
verliet. De Duitse rijksminister Hermann Göring wilde
Hitler een schilderij van Rembrandt cadeau doen dat
in het bezit was van Davids ooms Benjamin en Nathan
Katz, die in de kunsthandel zaten. In ruil daarvoor
mocht de familie vertrekken. Hoe de jongen het angstige avontuur van de uitreis beleefde en zijn verblijf in
het Caraïbisch gebied, vormen de eerste hoofdstukken
van een kort relaas over de redding van vijfentwintig
mensen. Een van de redders stierf kort na 1945, de andere raakte verwikkeld in procedures rond de restitutie
van kunstwerken die door de Duitsers waren geroofd.
Ondertussen moest de opgroeiende David in de naoorlogse periode zijn draai zien te vinden. Later pas wordt
hem meer duidelijk over de toenmalige transactie met
de Duitsers. Hoe vrij was de handelwijze van zijn ooms
destijds geweest? De reddende Rembrandt daargelaten,
bestaat er tot op heden onenigheid over vele schilderijen die de Katzen verkochten aan de bezetter: vrijwillig,
of door de omstandigheden gedwongen? Davids bedoeling is echter geen andere dan zijn ooms recht te doen
en eer te verschaffen. Zonder hen was hij er waarschijnlijk niet geweest.

Het overlevingsverhaal van David Cohen

één
voor vijfentwintig levens
aspekt

David Cohen was tien jaar toen hij in september 1942 met zijn ouders,
broer en zusje, ooms en tantes Nederland verliet. De Duitse rijksminister
Hermann Göring wilde Hitler een schilderij van Rembrandt cadeau doen
dat in het bezit was van Davids ooms Benjamin en Nathan Katz, die in
de kunsthandel zaten. In ruil daarvoor mocht de familie vertrekken. Hoe
Robert Lemm is historicus en hispanist, vertaler en aude jongen het angstige avontuur van de uitreis beleefde
en zijn
verblijf
teur van tientallen boeken.
Eind jaren
negentig maakte
hij kennis met David Cohen, die hem vroeg zijn verhaal
in het Caraïbisch gebied, vormen de eerste hoofdstukken
van een kort
op te schrijven.
relaas over de redding van vijfentwintig mensen. Een van de redders
stierf kort na 1945, de andere raakte verwikkeld in procedures rond de
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restitutie van kunstwerken die door de Duitsers waren geroofd.
Ondertussen moest de opgroeiende David in de naoorlogse periode zijn draai
zien te vinden. Later pas wordt hem meer duidelijk over de toenmalige
transactie met de Duitsers. Hoe vrij was de handelwijze van zijn ooms
destijds geweest? De reddende Rembrandt daargelaten, bestaat er tot
op heden onenigheid over vele schilderijen die de Katzen verkochten
aan de bezetter: vrijwillig, of door de omstandigheden gedwongen? Die
vraag zweeft boven de claims van hun erfgenamen inzake teruggave.
Davids bedoeling is echter geen andere dan zijn ooms recht te doen en
eer te verschaffen. Zonder hen was hij er niet meer geweest.
Lemm_Rembrandt_OMS.indd 1
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isbn 9789461533265 | nur 680
13 x 21 cm | ca 288 pagina’s
Paperback | september 2013
prijs €17.95
geschiedenis

Gerard Aalders
Gevecht met de tijd

Hoe de aarde in 4 eeuwen 4 miljard jaar ouder werd

Gerard Aalders

isbn 9789461533821
nur 680
13 x 21 cm
ca 248 pagina’s
Paperback
november 2013

GE V E C HT M E T

DE T IJ D

prijs €17.95
geschiedenis

aspekt
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Hoe oud is Moeder Aarde? Tot in de zeventiende eeuw wisten onze voorouders zeker
dat ze op 22 oktober 4004 voor Christus was geschapen. Uitgangspunt was het Bijbelse
scheppingsverhaal. Wie daaraan durfde te tornen had kans om als ketter op de brandstapel te eindigen. We hebben er vier eeuwen over gedaan, maar nu staat vast dat onze
planeet 4.6 miljard jaar geleden uit gas en stof werd geboren. Biologen, geologen, fysici
en astronomen hebben het oude wereldbeeld spectaculair doen sneuvelen. Dit boek laat
zien welke inventieve en soms zelfs komische methodes wetenschappers gebruikten om de
ouderdom van onze planeet te bepalen. Orthodoxe kringen zien dat alles met afschuw
aan en stellen er eigen `onderzoek’ tegenover. Hun wereldbeeld is sinds de zeventiende
eeuw niet veranderd. God schiep de wereld in zes dagen op die gedenkwaardig dag in
oktober 4004 v. Chr., nu bijna 6000 jaar geleden.

Jan Best de Vries
De vrouw van het indusschrift
Breekt zij de code?

Jan Best de Vries

De vrouw van het Indusschrift
Breekt zij de code?
aspekt

isbn 9789461533364 | nur 680
13 x 21 cm | ca 278 pagina’s
Paperback | september 2013
prijs €19.95

Sinds 14 september 1822, de dag waarop de eerste schriftontcijferaar Jean François Champollion in Parijs de code van het Egyptische
hiërogliefenschrift brak, heeft nog nooit een vrouw een oud, ooit verloren gegaan, maar bij een archeologische opgraving herontdekt schrift
ontcijferd. Alleen aan Europese mannen, van wie ook de auteur er eentje
is, mocht zo’n topprestatie tot dusver toevallen, omdat alleen zij in de
luxe positie verkeerden om het geduld en de onverzettelijkheid op te
brengen hun hele werkzame leven aan de ontcijfering van het schrift van
hun keuze te wijden.
De auteur, zelf aanhanger en belijder van de in Europa rond 3200
en in India rond 1700 voor onze jaartelling vernietigde vrouwencultuur
en vrouwenreligie, heeft daarom dit boek geschreven “Voor een onbekende scholiere” in de hoop dat zij, waar mannen tot nu toe hebben
gefaald, de eerste vrouw mag zijn die alsnog het raadselachtige indusschrift ontcijfert....

geschiedenis/ wetenschap
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Willem J. Ouweneel
Een snoer van klanken

Honderd grootste componisten door de geschiedenis heen
Dit boek behandelt op eigenzinnige wijze de geschiedenis van de
polyfone muziek, en wel aan de hand van veertig portretten, van John
Dunstaple tot Philip Glass, en zestig medaillons, van Johannes Ockeghem
tot Jennifer Higdon (net als in een vorig boek van Ouweneel: Een snoer van
vrouwen). Speciale aandacht wordt gegeven aan de manier waarop de
componisten hun leerlingen en opvolgers beïnvloed hebben, en hoe
op deze wijze hele leraar-leerling-‘snoeren’ zijn ontstaan. Honderden
componisten worden in dit boek aan zulke ‘snoeren’ gehangen, elk met
hun eigen talenten en eigenaardigheden. Mede door de zestig excursen
(over thema’s variërend van kerktoonsoorten en seculiere middeleeuwse
muziek tot hedendaagse elektroakoestische muziek, niet-westerse en
filmmuziek) wordt een compleet overzicht van de muziekgeschiedenis
geboden.
Prof. dr. Willem J. Ouweneel heeft al diverse eerdere werken over muziek geschreven of geredigeerd, zoals Bach, Mattheüs en het drama en
Geschiedenis van de christelijke muziek.

isbn 9789461533654 | nur 662
16 x 24 cm | ca 320 pagina’s
Paperback | november 2013
prijs €24.95
geschiedenis/ muziek
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Theo Arosius

Het geheim van
de Ramapo
Mountains
ASPEKT

isbn 9789461533692 | nur 680
13 x21 cm | ca 248 pagina’s
Paperback | november 2013
prijs €17.95
geschiedenis

10
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Op zo’n vijftig kilometer van de wereldstad New York woont al eeuwen
een verborgen volk in de Ramapo Mountains. Ze pretenderen de laatste
indianenstam te zijn, maar anderen noemen hen negers of schelden hen
uit voor Jackson Whites. Maar kenmerkend zijn toch vooral hun Nederlandse familienamen en in de vorige eeuw spraken ze nog een Nederlands dialect. De geschiedenis van dit raadselachtige volk wordt in dit
boek ontrafeld in een spannende zoektocht naar hun wortels.

IJZEREN DOODSKISTEN
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Theo Arosius
Het geheim van de Ramapo Mountains

ASPEKT

IJZEREN
DOODSKISTEN

J.H.J. Andriessen, Gerbrand Kip, Perry Pierik & Arthur Stam

IJzeren doodskisten

Het onderzeebootwapen in de Eerste Wereldoorlog

HET ONDERZEEBOOTWAPEN IN DE EERSTE WERELDOORLOG

J.H.J. ANDRIESSEN | GERBRAND KIP | PERRY PIERIK | ARTHUR STAM

ASPEKT

07-06-13 12:59

isbn 9789059113770 | nur 680
13.5 x 21.5 cm | 152 pagina’s
Paperback | verschenen
prijs €16.95 | 3e druk
geschiedenis

De strijd onder water in de Eerste Wereldoorlog vormt een van de aangrijpendste hoofdstukken van de tragedie 1914-1918. Niet alleen vanwege het onnoemelijke leed dat daardoor werd veroorzaakt, maar ook
vanwege de politieke aspecten en consequenties.
In dit boek buigt een viertal Eerste Wereldoorlog-experts zich over de
rol van de, wat later wel genoemd werd, ‘ijzeren doodskisten’ in de
oorlog. De bijdragen leveren een algemeen beeld van de oorzaken die
voor Duitsland aanleiding waren om over te gaan tot de invoering van
de onbeperkte onderzeebootoorlog en de consequenties die dit had
voor het verdere verloop van de oorlog.
Ze gaan thematisch in op de diverse aspecten van het onderzeebootwapen.
Aan bod komen onder andere de invloed van de onderzeebootoorlog
op de diplomatie, de rol die het Duitse onbeperkte onderzeebootoffensief speelde in de grote strategie, de discussie daarover bij het Duitse
opperbevel, de reactie hierop van de geallieerden en vooral de Verenigde Staten, die uiteindelijk in de oorlog zouden ingrijpen.

Tobias van Gent
Jochem Hendriksz Swartenhondt

Tobias van Gent

ASPEKT BIOGRAFIE

(1566-1627) Van scheepsjongen tot admiraal en kroegbaas

JOCHEM HENDRIKSZ
SWARTENHONDT
VAN SCHEEPSJONGEN TOT
ADMIRAAL EN KROEGBAAS

isbn 9789461533685 | nur 680
13 x 21 cm | ca 248 pagina’s
Paperback | november 2013
prijs €17.95
geschiedenis/ biografie

Jochem Hendriksz Swartenhondt was een Amsterdamse zeeheld van het
type ‘ruwe bolster, blanke pit’. Hij vocht in de jonge jaren van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden zowel op land als op zee
tegen de Spanjaarden. Door zijn dapperheid en daadkrachtige optreden wist hij van scheepsjongen op te klimmen tot admiraal. Swartenhondt was een onverzettelijke ‘rauwdouwer’, zoals zowel de Spaanse
vijand, zijn eigen scheepsvolk of de hoge heren van de admiraliteit in
zijn geboortestad hebben ervaren. Hij was streng voor zijn mannen en
met de bestuurders vocht hij menig gevecht om een verhoging van zijn
traktementen en kostpenningen uit. Ook zijn burgerlijke carrière was
succesvol. Zijn herberg Den Swartenhondt werd een van de populairste
etablissementen van Amsterdam waar het stadsbestuur zijn hoge gasten
liet logeren.
Admiraal Swartenhondt mag dan een van de heldhaftigste zeehelden
uit de Gouden Eeuw zijn geweest, zijn naam is nochtans vrijwel onbekend bij het grote publiek. Hij is in de schaduw komen te staan van de
latere vlootvoogden uit de Engelse Oorlogen. Dit boek beschrijft de
unieke daden en verdiensten van de Amsterdamse admiraal die volkomen ten onrechte vergeten zijn.
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Graddy Boven
Peter de Grote

Graddy Boven

In juni 1688 vindt de zestienjarige Peter Aleksejevitsj Romanov (16721725) in gezelschap van de Nederlander Frans Timmerman tijdens een
wandeling op een koninklijk landgoed nabij het dorpje Izmajlovo in een
schuur van zijn oom Nikita Ivonich Romanov (1607-1654) onder een
dekkleed een oude Engelse boot. Het vaartuig werkt als een magneet
op de jonge Russische tsaar met ontembaar maritiem verlangen als gevolg. Na de moeizame verovering van de Turkse vesting Azov op 18
juli 1696, waarmee Peter de Grote toegang tot de Zwarte Zee krijgt,
is eens te meer duidelijk dat Rusland een daadkrachtige oorlogsvloot
ontbeert. Om dat in korte tijd te varanderen, is buitenlandse hulp hoognodig. In 1697 en 1698 reist de tsaar daartoe naar Nederland en Engeland om vooral zijn kennis van de scheepsbouw te vergroten. Eenmaal
terug op Russische bodem vloeit vanaf 27 mei 1703 al die maritieme
ambitie samen in de bouw van zijn droomstad Sint Petersburg. Peter de
Grote. Tsaar met grote maritieme ambities beschrijft het leven van een
energiek, fanatiek, onuitputtelijk en onbehouwen vechtjas die gedurende zijn leven veel van zijn idealen weet te verwezenlijken. Een onnavolgbaar leider die de basis legt voor een indrukwekkende oorlogsvloot die
Rusland eer en glorie geeft.

ASPEKT BIOGRAFIE

Tsaar met grote maritieme ambities

PETER DE GROTE
TSAAR MET GROTE
MARITIEME AMBITIES

isbn 9789461533746 | nur 680
13 x 21 cm | ca 268 pagina’s
Paperback | november 2013
prijs €18.95
geschiedenis/ biografie

C.E.H.J. Verhoef
Nieuwpoort 1600

De bekendste slag uit de Tachtigjarige Oorlog

Nieuwpoort 1600 is de bekendste veldslag uit de Tachtigjarige Oorlog.
Vrijwel iedereen heeft van deze slag gehoord zonder dat men precies
weet wat er destijds is gebeurd. Wat bewoog de Staten Generaal om
prins Maurits met het Staatse leger op deze uiterst risicovolle expeditie
naar Vlaanderen te sturen? Was het verloop van de slag zo glorieus als
in het verleden door sommigen is beweerd? Hoe was het gesteld met de
heldenmoed en voorbeeldige dapperheid van Maurits’ legerscharen?
En wat kwam er terecht van de grootste operatie uit de Tachtigjarige
Oorlog?
Aan de hand van grondig onderzoek toont C.E.H.J. Verhoef aan dat de
slag bij Nieuwpoort een nipte overwinning was die een ramp voorkwam.
Aan de hand van ondermeer 17e eeuwse bronnen slaagt Verhoef er
in deze bekende slag op heldere en meeslepende wijze te schetsen.
Hierdoor is het eindelijk mogelijk voor elke Nederlander en Vlaming de
geschiedenis rond dit beroemde jaartal te leren kennen.

isbn 9789075323863 | nur 680
15,5 x 23,5 cm | 192 pagina’s
Paperback | verschenen
2e druk | prijs €19.95
geschiedenis

12
J. Bakker
Het avontuurlijke leven en werk van
Franz Wilhelm Junghuhn
J. Bakker

Het avontuurlijke leven en werk van

Franz Wilhelm Junghuhn
aspekt

isbn 9789461533760 | nur 680
17 x 24 cm | ca 448 pagina’s
Paperback | november 2013
prijs €27.95
geschiedenis

Frans Wilhelm Junghuhn ( 1809 - 1864 ) was een avontuurlijke en veelzijdige Duitse arts en natuuronderzoeker , die 23 jaar in Nederlands-Indië verbleef als Officier van Gezondheid in het Indische Leger.Hij kwam
naar Indië na een gevangenisstraf in de vesting Ehrenbreitstein van het
Pruisische leger bij Koblenz waar hij wegens verboden duelleren in
eenzame opsluiting jarenlang verbleef. Hij wende krankzinnigheid voor,
ontsnapte en diende na zijn vlucht als doodgraver in het Franse vreemdelingenlegioen.
Naast avonturier was hij een geleerde van naam. Hij was geoloog, botanicus, vulkanoloog en volkenkundige.
Het boek geeft een uitstekende kijk op de wetenschappelijke en culturele geschiedenis van Europa en Indië in de 19e eeuw , maar leest als
een avonturenroman.

Wim Geldolf
Stockholm 1917

Camille Huysmans in de schaduw van titanen
Wat weinigen weten is dat Camille Huysmans, secretaris van de Socialistische Internationale, in 1917 een van de initiatiefnemers was in
een poging de verschrikkingen van De Grote Oorlog (1914-1918) te
beëindigen. Hiertoe was een vredesconferentie in het neutrale Zweden
belegd. Maar ‘diehards’ van verschillende kampen, zoals Lloyd George,
Lenin, Trotzky en Ludendorff verhinderen het pad naar een rechtvaardige en evenredige vrede.

isbn 9789461534040 | nur 680
15 x 23 cm | ca 502 pagina’s
Paperback | november 2013
prijs €19.95
geschiedenis
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Aris Gaaff
De financiering van de
Eerste Wereldoorlog

Vier jaar vechten op krediet

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 centralebankiers
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.

Aris GAAff

De finAncierinG
vAn De eerste
WerelDoorloG
vier jAAr vechten
op kreDiet
Aspekt

isbn 9789461532121 | nur 680
13 x 21 cm | ca 260 pagina’s
Paperback | november 2013
prijs €24.95
geschiedenis

Roger Rennenberg
Uit ‘t slijk

Het levensverhaal van Arthur Jansen (1896-1978)
Arthur Jansen werd in 1896 geboren in Kruibeke (Oost-Vlaanderen) in
een eenvoudig en arm arbeidersgezin. Als vijfde kind van zes verloor hij
snel beide ouders en kwam met zijn jongste drie zusjes in een weeshuis
terecht. Om uit de ellende in dat ‘Gesticht’ te ontsnappen, nam hij op
zeventienjarige leeftijd, via Nederland en Engeland, vrijwillig dienst bij
het Belgische leger. Hij kwam meteen terecht in de vier jaar durende
hel van de Eerste Wereldoorlog. In juli 1919 zwaait hij eindelijk af, na
eerst nog een tijd bij het Belgisch bezettingsleger in Duitsland te hebben moeten dienen. Arthur Jansen bracht het tot ondervoorzitter van de
landsbond van socialistische mutualiteiten en was te Antwerpen ook de
eerste algemeen secretaris van wat toen nog de Federatie van socialistische mutualiteiten ABVV heette. Hij overleed in 1978. In 1966 werd hem
de prestigieuze ‘prijs Arthur Jauniaux voor sociale actie’ toegekend. Uit
’t slijk is de vijfde publicatie van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Camille Huysmans.

isbn 9789461533258 | nur 680
15 x 23 cm | 336 pagina’s
Paperback | verschenen
2e druk | prijs €22.95
geschiedenis
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G.J.B. Verbeet

Moeilijke jaren voor
de beiden Limburgen

G.J.B. Verbeet
Moeilijke jaren voor de beiden Limburgen
1914 - 1918

1914-1918

aspekt

isbn 9789461533340 | nur 680
15 x 23 cm | ca 278 pagina’s
Paperback | september 2013
prijs €18.95
geschiedenis

De Eerste Wereldoorlog staat momenteel volop in de belangstelling.
Het was het begin van wat we vandaag de dag zien als de ‘korte twintigste eeuw’, beginnend in 1914 en eindigend met de val van de muur,
1989. Nederland was daarbij neutraal, maar dat betekende niet dat
de oorlog geheel aan Nederland voorbij ging. Vooral Limburg kreeg te
maken met grote stromen vluchtelingen. Dit had alles te maken met de
situatie in België en het Belgische Limburg. De auteur brengt dit grensoverschrijdende conflict voor het eerst integraal in kaart. Het geheel
vormt een bewogen en aangrijpend epos.

Anton Kruft

Van Continentaal Conflict
naar Eerste Wereldoorlog
Brits politiek falen vóór,
tijdens en na de oorlog

Een verkort overzicht van de buitenlandse politiek
van Engeland over de periode 1700 tot aan 1933,
met een gedetailleerd verslag per dag over
de maand juli 1914 van de diplomatieke handelingen
en gebeurtenissen in Wenen, Berlijn, St Petersburg,
Parijs en Londen.
Aspekt

isbn 9789461533524 | nur 680
15 x 23 cm | ca 448 pagina’s
Paperback | november 2013
prijs €24.95

Anton Kruft
Van continentaal conflict naar
Eerste Wereldoorlog

Brits politiek falen vóór, tijdens en na de oorlog
Het boek geeft op dramatische wijze inzicht hoe Engeland, dat in de
loop der eeuwen een ongekende wereldhegemoniale positie verwierf,
rond 1900 niet meer in staat bleek om haar grote imperiale rijk in stand
te houden. Tezelfdertijd kwamen nieuwe landen op, m.n. het Duitse keizerrijk, dat een geduchte economische concurrent werd en het machtsevenwicht in het nadeel van England verstoorde. Dit bracht vooral in de
jaren 1900-1914 vele politieke spanningen met zich mee die tenslotte
culmineerden in de Eerste Wereldoorlog. De auteur zet een tot nu toe
onderbelicht beeld van de Engelse rol in de moderne geschiedschrijving
neer. De neergang van Europa en vooral Engeland versnelde zich door
falend Brits-politieke besluitvorming ten tijde van het opstellen van de
vredesvoorwaarden in 1919 en de daaropvolgende periode met in het
kielzog daarvan het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.

geschiedenis
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Dr. B.O. van Zanten
De Sterrengebergte expeditie naar
Nederlands Nieuw-Guinea in 1959
Persoonlijke belevenissen en indrukken

In 1959 heeft het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap
(KNAG) in samenwerking met o.a. het Rijksherbarium te Leiden een multidisciplinaire expeditie georganiseerd naar het Sterrengebergte, het
laatste onbekende gebied van het Centrale Bergland van het toenmalige Nederlands Nieuw Guinea. Er was toen eigenlijk niets bekend over
dat gebied, bijvoorbeeld of het bewoond was of niet. In dit boek beschrijft de auteur in dagboekvorm zijn persoonlijke belevenissen en indrukken opgedaan tijdens deze expeditie. Tijdens zijn onderzoek heeft
de auteur ook kennis kunnen maken met de bevolking die nog in het
stenentijdperk leefde.
De auteur, Dr. B.O. van Zanten (27-12-1927), was destijds wetenschappelijk medewerker bij de vakgroep plantensystematiek van de Rijks Universiteit Groningen en hij was tijdelijk gastdocent van de universiteit van
Manila (de Filippijnen). Hij is gespecialiseerd in tropische mossen en de
verspreidingsmechanismen van mossen in het algemeen.

isbn 9789461533791 | nur 680
13 x 21 cm | ca 268 pagina’s
Paperback | november 2013
prijs €18.95
geschiedenis

Onder redactie van Leo Dorrestijn, Henk van der Linden,
Martin Kraaijestein en Perry Pierik

DE GROTE OORLOG
KRONIEK 1914-1918 l27

DE GROTE OORLOG
KRONIEK 1914-1918 l27

isbn 9789461533678
nur 680

ONDER REDACTIE VAN LEO DORRESTIJN, HENK VAN DER LINDEN EN PERRY PIERIK

15,5 x 23,5 cm
ca 342 pagina’s
Paperback
november 2013

prijs €24.95
Essays over de Eerste Wereldoorlog

geschiedenis
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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, Martin Kraaijestein 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
- Tekos

Uitermate verrassend
- Defensie Krant
Diepgang en variatie
- Checkpoint
De Eerste Wereldoorlog herontdekt
- De Gelderlander

Onder redactie van Bert van Nieuwenhuizen en Perry Pierik

Twaalfde bulletin
Tweede Wereldoorlog

isbn 9789461533227
nur 680

ASPEKT

Twaalfde bulletin
Tweede Wereldoorlog

15,5 x 23,5 cm
ca 278 pagina’s

•

Geheimen rond
Nederlandse vertaling
Mein Kampf

•

De Geer in het vizier

Paperback

•

Stalins valken:
Luchtoorlog boven
Rusland

februari 2014

•

De lange schaduw

prijs €24.95
geschiedenis

redactie

Perry Pierik
Bert van Nieuwenhuizen

ASPEKT

Bert van Nieuwenhuizen gaat in deze editie in op de rol van minister-president De Geer, mede aan
de hand van een interview met een kleinzoon van de politicus.
Pieter Jan Verstraete bericht over Mein Kampf vertaler Barends. Perry Pierik schrijft over de
Luftwaffe in het oosten.
Biograaf Harrie Seeverens staat stil bij de bijzondere rol van de Franse officier De Gaulle in de
Tweede Wereldoorlog, die zich ontpopte als leider van de Vrije Fransen.
In de lange schaduw van de oorlog zullen recente debatten, ontdekkingen en literatuur tegen
het licht worden gehouden.
•

Geheimen rond Nederlandse vertaling Mein Kampf

•

De Geer in het vizier

•

Stalins valken: Luchtoorlog boven Rusland

•

De lange schaduw

17

Perry Pierik
Sicherheitsdienst!

Friedrich Knolle
Bekentenissen van een SD-officier
Wat begon als de bestudering van een geluidsband met daarop de
stem van SD-officier Friedrich Knolle, leidde tot het schrijven van dit
schokkende en onthullende boek. Knolle had gewaarschuwd dat er over
zijn persoon ‘niet veel te vinden zou zijn’. Als Duitse inlichtingenman tijdens de Tweede Wereldoorlog kende hij zijn vak en wist zijn sporen uit
te wissen. Hoewel hij betrokken was bij beruchte zaken, zoals het neerslaan van de Februaristaking, diverse gijzelingen en executies, kwam het
nimmer tot een veroordeling.

Maar er kwam nog veel meer boven tafel. Een hernieuwde discussie over
de vermeende spionage van premier Hendrikus Colijn. Ook wordt voor
het eerst duidelijk dat Colijn banden had met het verzet, zoals de Stijkelgroep, welke mede door naïviteit van Colijn succesvol door het netwerk
Knolle werd opgerold. Tientallen verzetslieden lieten het leven. Daarbij
biedt het dossier Knolle in samenhang met zijn Nederlandse netwerk ook
ruimte voor een hernieuwde kijk op Colijns rol in de zaak rond de naturalisatie van de omstreden Duitsjoodse zakenman Mannheimer. Ook lijkt
Knolle niet stil te hebben gezeten in de affaire rond de terugkeer naar
Nederland van premier Jonkheer de Geer uit Engeland. Tevens onthulde
Knolle ook nog bijzonderheden rond de merkwaardige missie van Rudolf
Hess, die als ‘onderhandelaar’ naar Schotland was gevlogen.

isbn 9789059119123 | nur 680
12,5 x 17 cm | 310 pagina’s
Paperback | verschenen
4e herziene druk | prijs €12.95
geschiedenis
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Perry Pierik
Hongarije 1944-1945
De vergeten tragedie

Hongarije vormt het onbekende sluitstuk van de lange destructieve
politiek van nazi-Duitsland. Vanwege de olievelden ten zuiden van
het Balantonmeer bracht Hitler zijn beste troepen in Hongarije op het
slagveld. Sepp Dietrich, de commandant van het 6e SS Pantserleger,
wilde Hitler voor zijn verjaardag de olievelden van het Roemeense
Ploesti aanbieden. Het liep allemaal anders. Aan de oevers van de
Donau vond een vreselijke krachtmeting plaats. Na een titanenstrijd van
tien dagen startte op 16 maart 1945 het Rode Leger het offensief op
Wenen. De Hongaarse joden waren toen door het commando Eichmann
al afgevoerd naar Auschwitz, terwijl de stad Boedapest werd geofferd
in bloedige straatgevechten.
isbn 9789075323030 | nur 680
21,5 x 23,5 cm | 320 pagina’s
Paperback | juli 2013
prijs €27.95 | 2e druk
geschiedenis

Adrian Stahlecker
Duitse film na Hitler

Adrian Stahlecker

D uitse film
na Hitler
ASpekt

isbn 9789461533531 | nur 680
15 x 23 cm | ca 312 pagina’s
Paperback | november 2013
prijs €24.95

Bij de machtsovername van 1933 had Hitler Joseph Goebbels tot Minister van Propaganda benoemd, waaronder ook filmproductie resulteerde. Ondanks dat Joodse prominenten uit de filmwereld het land ontvlucht waren, wist Goebbels de filmproductie nieuw leven in te blazen en
organiseerde hij een starsysteem naar Hollywood model. Zowel Hitler
als Goebbels waren fervente filmfans en op de Berghof werden iedere
avond twee speelfilms vertoond.
Bij de capitulatie in mei lagen filmstudio’s gedeeltelijk in puin of waren
leeggeroofd. Na de stichting in 1949 van de Bondsrepubliek kwam de
filmindustrie langzaam op gang.
Gedurende de vijftigerjaren ontstonden er een aantal opmerkelijk goede films. Veel acteurs zouden internationaal doorbreken, waaronder:
Curd Jürgens, Horst Buchholz, Hildegard Knef, Romy Schneider, KarlHeinz Böhm, Hardy Krüger, Maria Schell, Maximilian Schell, Klaus Kinski
en Elke Sommer.

geschiedenis
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Michel Meissen
De eeuw van de koningen en
hun vrouwen
Weinigen weten dat Henriëtte d’Oultremont, dochter van een Waalse
graaf, de gravin was voor wie de Hollandse koning Willem I in 1840
abdiceerde. In De eeuw van de koningen en hun vrouwen brengt zij haar
hele leven over het voetlicht, nauwgezet en licht van toon. In het voorspel van het boek spreken bijna-koning Rutger Jan Schimmelpenninck,
koning Lodewijk Napoleon en zijn vrouw koningin Hortense Ortensezich
uit. Daarna is het woord aan de Oranjes, en dan vooral aan hun vrouwen. Zeven vrouwen die voor de koningen Willem I, II en III van het allergrootste belang waren. De slotwoorden zijn voor de kanalenkoning
Willem I, de held van Quatre Bras Willem II en voor de waterheld van
het Loo koning Willem III.
De eeuw van de koningen en hun vrouwen, historisch goed gedocumenteerd en met talrijke onbekende en intrigerende details, begint in 1761,
het geboortejaar van Rutger Jan Schimmelpenninck en eindigt in 1962
met het overlijden van koningin Wilhelmina, maar beschrijft in engere
zin de negentiende eeuw.

isbn 9789461534019 | nur 680
15 x 23 cm | ca. 412 pagina’s
Paperback | oktober 2013
prijs €22.95
geschiedenis

A.H. Meijers
Achtung minen - Danger mines

A.H. Meijers

ACHTUNG MINEN
DANGER MINES

Het ruimen van landmijnen in Nederland 1940-1947
Na de korte maar hevige strijd in de meidagen van 1940 lagen her en
der in Nederland verspreid verschoten projectielen, vliegtuigbommen,
achtergelaten munitie en mijnenvelden, enzovoorts.

- Het ruimen van landmijnen in Nederland 1940-1947 -

Dit achtergelaten oorlogsmateriaal viel in het niet bij de grote hoeveelheden die na de bevrijding in 1944-1945 werden aangetroffen. Dit
boek beschrijft het gevaarlijke en moeilijke werk dat voor het ruimen
van de mijnen is uitgevoerd. Naast foto’s, waarvan velen niet eerder zijn
gepubliceerd, bevat het boek ook een opgave van de ruim 360 man die
in die perioden door mijn- en munitieruiming om het leven zijn gekomen.
isbn 9789461533647 | nur 680
13 x 21 cm | ca 248 pagina’s
Paperback | oktober 2013
prijs €19.95
geschiedenis
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Paul de Keulenaer
Vergeten oorlogskinderen

Het levensverhaal van de ondergedoken Joodse kinderen
Regina en Georges

Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog wonen naar schatting
70 000 Joden in België. Tussen 1942 en 1944 zullen velen van hen in 28
konvooien worden getransporteerd vanuit het SS-Sammellager Mecheln
(de Dossinkazerne). Maar anderen konden dankzij de hulp van organisaties en privépersonen onderduiken in de clandestiniteit en ontsnappen
aan hun vreselijke lot.
Vergeten oorlogskinderen is het verhaal van Regina Sluszny en haar
(latere) echtgenoot Georges Suchowolski: twee van die ondergedoken
Joodse kinderen die gedurende vele jaren geen aandacht hebben gekregen.
isbn 9789054879923 | nur 680
15 x 21 cm | ca 277 pagina’s
Paperback | verschenen
prijs €21.95
geschiedenis

Paul de Keulenaer was leerkracht in het GO! (Onderwijs van de Vlaamse
Gemeenschap) en is momenteel docent aan de Europese school Brussel
II en beheerder van de Stichting Auschwitz / Auschwitz in Gedachtenis
Brussel.

Jan G. Crum
Wat bewoog u?

Gesprekken met mannen en vrouwen uit het verzet
‘De meeste mensen zwijgen, een enkeling stelt een daad’

isbn 9789059115040 | nur 680
13,5 x 21,5 cm | 415 pagina’s
Paperback | verschenen
prijs €22.95 | 2e druk

Deze woorden staan te lezen op het verzetsmonument in Arnhem. Ze
verwijzen naar het feit dat het merendeel van de Nederlanders zich in
de oorlog afzijdig hield. Zij kwamen, om welke reden dan ook, niet in
verzet tegen de Duitse onderdrukking. De vrouwen en mannen die in dit
boek aan het woord zijn deden dat wel. Een ieder op zijn eigen wijze.
In kleine en grote dingen.
Wat waren hun motieven, welke keuzes moesten ze maken, wat hebben
ze meegemaakt en hoe kijken ze terug? Deze en andere vragen komen
in dit boek uitgebreid aan de orde. De verbindingslijnen die er te trekken zijn tussen ‘toen en nu’ maken het boek bijzonder lezenswaardig.

geschiedenis
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Diete Oudesluijs
Plekken van Verzet en Pijn II

Kampen, gevangenissen en andere plekken in het Reich

Deel I van Plekken van Verzet en Pijn - herinneringen aan de oorlog (2012)
gaat over een groot aantal ´plekken´ in Nederland, deel II over plekken in het Reich waar Nederlanders tijdens de Tweede Wereldoorlog in
kampen of gevangenissen hebben gezeten en over het algemeen zijn
gedwongen om te werken. Velen van hen zijn in concentratiekampen en
vernietigingskampen omgekomen, vaak nog in de laatste oorlogsmaanden, in chaotische winterse omstandigheden en bij de beruchte dodenmarsen. De auteur noemt een groot aantal oud-gevangenen die over
hun ervaringen tijdens en na de oorlog berichten. Aandacht wordt ook
besteed aan het systeem van de kampen en aan de onderlinge samenhang daarvan. Veruit de meeste genoemde kampen heeft zij bezocht,
vaak meermaals, ten dele ter gelegenheid van herdenkingen in aanwezigheid van oud-gevangenen. Naast concentratiekampen en gevangenissen worden ook de thema´s krijgsgevangenschap en arbeidsinzet behandeld om het bredere spectrum van gevangenschap en gedwongen
arbeid van Nederlanders in Duitsland te belichten.

Diete Oudesluijs

PLEKKEN VAN
VERZET EN PIJN - II

KAMPEN, GEVANGENISSEN
EN ANDERE PLEKKEN IN HET REICH
Aspekt

isbn 9789461533753 | nur 680
29 x 17 cm | ca 250 pagina’s
Paperback | oktober 2013
prijs €24.95
geschiedenis

Perry Pierik (red.)
Verzet!

Swastika onder vuur
Facetten van de weerstand tegen Hitlers ‘Festung Europa’
Terwijl de nazi’s zelfverzekerd spraken over de ‘Festung Europa’ smeulde in het achterland het verzet. Dit verzet kende veel gezichten. Dit
boek laat enkele bijzondere voorbeelden zien: zoals de Partizanen van
Rusland tegen de Duitse spoorwegen, het verzet als onderdeel van debat in de zaak Friedrich Weinreb, de strijd van de Bosnische Waffen
SS tegen Tito in Joegoslavië, de Franse tragedie van Oradour en het
onbekende verzet in Auschwitz.
De bijdragen in deze bundel zijn van Perry Pierik, Martin Ros, René
Marres en Emerson Vermaat.
Zij schreven de volgende artikelen:
• Partizanen tegen locomotieven
• Weinreb
• Tito en de Bosnische Waffen SS
• Verzet in Auschwitz
• Oradour

isbn 9789461533333 | nur 680
13,5 x 19 cm | 210 pagina’s
Paperback | verschenen
geïllustreerd | prijs €12.50
geschiedenis
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Vincent Dumas
De stalen vuist van de Blitzkrieg
De 1ste Panzer Division 1939-1941

De 1ste Panzer Division was een elite eenheid uit het Duitse leger. Deze
divisie was een van de kerndivisies die Europa voor nazi-Duitsland veroverden. Dit boek belicht de ‘Blitzkrieg’ dagen van de divisie, lopende
van september 1939 (de inval in Polen) tot en met de slag bij Moskou
in 1941, waar de Duitse opmars uiteindelijk tot stilstand kwam. De geschiedenis van de 1ste Panzer Division laat in detail zien wat het concept
‘Blitzkrieg’ voor een mobiele divisie in die tijd betekende. Het is de geschiedenis van een spectaculaire opmars en een tragisch einde voor de
poorten van de Russische hoofdstad.

isbn 9789461532831 | nur 680
13,5 x 19 cm | 108 pagina’s
Paperback | verschenen
prijs €12.50 | geïllustreerd
geschiedenis

Vincent Dumas

Vlaams bloed
aan de wolchov
Ruslandveldtocht

Vincent Dumas
Vlaams bloed aan de Wolchov

Ruslandveldtocht 1941-1942

1941-1942

In juni 1941 begon de veldtocht tegen Rusland. Het waren niet alleen
de Duitsers die binnenvielen. Vanuit heel Europa werden jongemannen
gerondseld voor de ‘kruistocht tegen het bolsjewisme’. Dit boek gaat
over de Vlamingen die oostwaarts trokken. Aan de rivier de Wolchov
kwam het tot een eerste dramatische krachtmeting met het Rode Leger.
In dit rijk geïllustreerde boek wordt een zwarte bladzijde uit de geschiedschrijving onthuld.

isbn 9789461533845 | nur 680
13,5 x 19 cm | ca 148 pagina’s
Paperback | november 2013
prijs €12.50 | geïllustreerd
geschiedenis
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Annabel Junge
Girlpower in de Tweede Wereldoorlog

Annabel Junge

Girlpower

i n d e Tw e e d e
Wereldoorlog

Tot aan deze eeuw namen in tijden van oorlog de mannen vaak de
belangrijkste plaatsen in, zoals in de politiek en binnen het militaire apparaat. Waar vaak minder bij stil gestaan wordt zijn de vele vrouwen,
die zich evenzeer ingezet hebben voor het landsbelang. Dat gebeurde
al in de Eerste Wereldoorlog, doch de volgende oorlog bood nog meer
kansen voor vrouwen om een belangrijke plaats in de maatschappij te
veroveren.
In dit boekje komen een aantal interessante terreinen aan de orde,
waarop vrouwen hun sporen verdienden. Zo is de oorlogsverslaggeving
veranderd door de vrouwelijke journalisten. Maar ook als geheim agenten wisten vrouwen hun mannetje te staan en waren er ook vrouwen te
vinden bij diverse luchtstrijdkrachten. Natuurlijk mag ook de artistieke
inzet van vrouwen voor de mannen aan het front om de band met hun
vaderland te verstevigen en de heimwee te compenseren, niet ontbreken in deze korte inleiding tot een boeiend onderwerp.

pers luchtmac
ht
- geheim
agenten
kampbew
aaksters
- entertain

aspekt
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Paperback | november 2013
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geschiedenis

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.
De auteur vertelt het waargebeurde verhaal van zijn eenheid in Uruzgan. Het is het verhaal van gevechten en de drang die de Nederlandse
militairen voelden om jaren van training in de praktijk te brengen. Dit
boek geeft een unieke kijk over de schouders van onze militairen en hoe
zij een bijdrage hebben geleverd aan vrede en hoe sommigen daarvoor het ultieme offer brachten.
Randy Noorman, die al eerder zijn schrijftalent liet zien in het goed
ontvangen Dagboek van augustus (historische roman over de Eerste
Wereldoorlog) schildert uit eerste hand de geleverde gevechten. De
meeslepende schrijfstijl en oog voor zowel militaire als menselijke details maken dit boek tot een uniek verslag van de meest recente oorlog
waarbij Nederland betrokken was.

Randy Noorman

Afghanistan
TUSSEN OORLOG EN
WEDEROPBOUW

ASPEKT
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Robert Lemm
Bloedjas

Portretten van Latijns-Amerikaanse heerszucht

isbn 9789461533425 | nur 680
13 x 21 cm | ca 278 pagina’s
Paperback | november 2013
prijs €17.95
geschiedenis/ Latijns-Amerika

Held of schurk, de tijd verandert reputaties. De spectaculaire portretten van de leiders die dit boek vullen zijn getekend naar de historische
feiten. Ze overtreffen elke karikatuur en wedijveren met Napoleon en
de Romeinse keizers.
Na driehonderd jaar onder de Spaanse Kroon en de Kerk vervielen de
in de negentiende eeuw onafhankelijke geworden republieken in een
opeenvolging van dictaturen…die tot op heden democratisch doorwoekeren in onder meer Venezuela en Suriname. Toen al stonden de strebers
te trappelen om zich te laten gelden. Ze voelden zich gesterkt door het
volk in hun strijd tegen de liberale elites die de banden met het moederland hadden doorgesneden.
De daden van wie hier de revue passeren verraden passies die de politici van onze dagen reduceren tot bloedeloze figuranten. Grondwetten
en mensenrechten lapten ze aan hun laars. Wat de moderne mentaliteit
choqueert, is dat ze niet alleen hartstochtelijke pleitbezorgers hadden,
maar nog steeds hebben.

Vincent Dumas
101 vragen over Kennedy
Onze nieuwsgierigheid naar John F. Kennedy is grenzeloos. Niet alleen
vanwege zijn vroege en dramatische dood, of zijn tot de verbeelding
sprekende huwelijk. Ook de politieke tijdspanne was meer dan interessant, in het hart van de Koude oorlog, alsmede zijn vele avontuurtjes. Het
echtpaar Kennedy had koninklijke trekken. In dit boek leest u antwoorden op vele vragen die u uzelf altijd al stelde.
101 vragen

Vincent Dumas

over kennedy
isbn 9789461533548 | nur 680
13 x 21 cm | ca 112 pagina’s
Paperback | november 2013
prijs €12.95
geschiedenis
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Wijnand Libbenga
Het verval van Limburg

Wijnand Libbenga

Het verval
van Limburg

Het verval van Limburg is geschreven voor mensen die houden van Limburg, en die willen voorkomen dat haar identiteit verwatert in de stroom
van vervlakking, verruwing en extreme verrechtsing (waarvan Wilders
welhaast de incarnatie is).
Voor wie geïnteresseerd is in geschiedenis geeft het een indringend verhaal van het menselijk voelen en denken achter deze “vloed”, en voor
wie álle mensen tellen, wat hiervan de onmenselijke gevolgen zijn. Het
boek laat zien hoe dit extreem rechtse denken onze belevingswereld
verarmt, en hoe het ons mens-zijn in de verdrukking brengt.
Maar bovenal is Het verval van Limburg een sprankelend verhaal dat
ons op filosofische wijze terugbrengt naar ons eigenlijke zijn: een hybride (lichaam en geest) en half (man of vrouw) wezen.
Het verval van Limburg “onthult” bovendien de rijke rol die het Vrouwelijke
in de Limburgse cultuur inneemt, en laat op filosofische wijze zien dat Zij
het “creatieve rad” van ons mentale, intellectuele en artistieke leven laat
draaien.

romAn

Aspekt
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Thomas Leeflang
Kijk! Luister!

Film en radio in Nederland onder Duitse dictatuur

isbn 9789461533371
nur 680
15 x 23 cm
ca 400 pagina’s
Paperback
oktober 2013

prijs €27.95
geschiedenis/ media
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Tijdens de bezetting stond ook het culturele leven totaal onder nationaal-socialistisch bewind. Meer nog dan aan de schrijvende pers hadden de Duitsers belang bij film en radio
om er propaganda mee te bedrijven. Film en radio waren de effectiefste middelen waarmee de bezetter het Nederlandse ‘broedervolk’ trachtte te bekeren tot het nationaalsocialisme.
KIJK! LUISTER! Film en radio in Nederland onder Duitse dictatuur schetst een wrang beeld
van bioscoop en radio tijdens de bezetting. De directies en het aangebleven personeel
hebben een niet onaanzienlijk aandeel geleverd aan het verspreiden van nazi-propaganda.
Na de bevrijding hadden het naoorlogse Militair Gezag en de Zuiveringscommissies de
taak orde op zaken te stellen. Onbegonnen werk, zoals uit dit boek blijkt. De berechting
van al dan niet met tegenzin gecollaboreerd hebbende film- en radiomedewerkers had
het karakter van een grand guigol. Dit boek is een uniek document met nooit eerder gepubliceerde gegevens die niet zullen nalaten indruk te maken.

Marc van Houten
De spruiten van Johannes
Een familiegeschiedenis

Het is 1876. In het tuinmanshuis van villa Wisseloord aan de ’s-Gravelandseweg in Hilversum wordt Johannes geboren. Zoon van Jan, een
gelauwerde tuinbaas.
Zodra Johannes groot genoeg is, werkt hij mee in de moestuin, de fruitboomgaard en de kassen van het landgoed. De oogst is voor de bewoners en het personeel. De zeer vermogende eigenaresse staat hem
echter toe alles wat overblijft zelf te houden en met zijn hondenwagen
uit te venten in de villawijken tussen Hilversum en ’s-Graveland. Zo ontmoet hij de dienstbode Anna met wie hij trouwt.
isbn 9789461533494 | nur 680
15 x 23 cm | ca 448 pagina’s
Paperback | november 2013
prijs €24.95

De spruiten van Johannes is een bijna vergeten familiegeschiedenis, gereconstrueerd aan de hand van verhalen over drie generaties. Over
gewone mensen, die gewone dingen doen en die vooral gewoon willen
blijven.

geschiedenis/ levensverhaal
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Johan Gortworst
Zilver in bruikleen

Dilemma’s van een verpleegster in oorlogstijd

Johan Gortworst

Zilver in bruikleen
Dilemma’s van een verpleegster
in oorlogstijd

‘Heb ik toen wel de juiste keuze gemaakt?’ was de verzuchting van mijn
moeder ongeveer een jaar voor haar overlijden. Onverwacht vertelde
ze op een middag dat ze in de oorlog als verpleegster in een psychiatrische inrichting de opdracht had gekregen om een aantal Joodse
patiënten te begeleiden naar kamp Westerbork. De Duitsers waren de
Joden op het spoor gekomen en gaven de directie van de inrichting
de opdracht ze bekend te maken en ze naar Westerbork te sturen.
Een gebeurtenis waar mijn moeder haar hele leven over zweeg maar
die, naarmate de jaren vorderden, steeds zwaarder op haar geweten
moet hebben gedrukt. De wroeging bleek achteraf zo groot omdat een
collega verpleegster, die als eerste door de geneesheer-directeur was
aangewezen, geweigerd had de opdracht uit te voeren. Na de oorlog
bleek deze verpleegster lid te zijn van het verzet. ‘Waarom heb ik het
dan wel gedaan?’ was de vraag die moeder haar hele leven moet hebben dwars gezeten.

Aspekt
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Klaas A.D. Smelik
Tussen hoop en catastrofe. Tikva of Nakba

Het conflict tussen Israël, de palestijnen en de Arabische Wereld

Het conflict tussen Israël, de Palestijnen en de Arabische wereld is een
onderwerp waarvoor veel aandacht is. Mensen voelen zich meer betrokken bij het Midden-Oostenconflict dan bij de vele andere oorlogshaarden van het ogenblik. Men kiest partij zonder altijd evengoed geïnformeerd te zijn, maar ook voor wie wel het nodige over het conflict
weet, geldt dat de keuze voor de ene of andere partij vaak meer een
existentieel dan een rationeel karakter heeft. Daarom kan men zich afvragen: is het wel verstandig om in dit gecompliceerde conflict zonder
meer partij te kiezen? Is het niet beter om het Midden-Oostenconflict als
een historisch gegroeide politieke ontwikkeling te benaderen vanuit de
wens om te begrijpen in plaats van te veroordelen? Om het conflict te
bestuderen zonder van te voren een standpunt in te nemen.
Dit is nu juist de bedoeling van dit boek: betrouwbare informatie verschaffen over een conflict dat reeds honderd jaar voortduurt, zonder
voor één partij te kiezen, zonder één partij bij voorbaat in een kwaad
daglicht te stellen of als slachtoffer voor te stellen.

klaas A.d. smelik

Tussen hoop en
catastrofe Tikva of Nakba
HET CONFLICT TUSSEN ISRAËL,
DE PALESTIJNEN EN DE ARABISCHE WERELD
Aspekt
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Silvia Videler
Hel, Fictie of Werkelijkheid?
Wat zegt de Bijbel hier nu écht over?

Dit boek is niet ontsproten aan het denken van een agnost of atheist,
noch aan iemand die de Christelijke leerstellingen eens graag onderuit
wil halen met verbaal geweld. Integendeel, de bedoeling is op verantwoorde wijze de lezer mee te nemen in de geschiedenis van de kerk en
terug te brengen naar de oorspronkelijke geschriften van de Bijbel. Dit
om tot de overduidelijke conclusie te komen dat God van al Zijn schepselen houdt, maar allermeest van de gelovigen. Dat God geen hel of
soortgelijke verblijfplaats nodig heeft om te straffen.
De theologische stellingen omtrent hel en verdoemenis worden aan de
kaak gesteld. De argumenten en schriftplaatsingen hebben tot doel de
lezer het besef bij te brengen waarop hun geloof eigenlijk is gebaseerd.
Vaak gelooft men op grond van opvoeding en traditie, terwijl het fundament van ieders geloof het onversneden Woord van God zou moeten zijn. Ook de Here Jezus beargumenteerde de tegenstander met de
woorden: “Er staat geschreven.”!

Hans Dütting
Jack London

Piraat, minnaar, schrijver en genie

isbn 9789461533715
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Hans Dütting

Jack London
Piraat,
minnaar,
schrijver en
genie

prijs €24.95
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In zijn korte leven werd Jack London (1876-1916) bekritiseerd, verheerlijkt en verafgood. Men noemde
hem ‘De Rudyard Kipling van de Klondike’, een ‘nieuwe Edgar Allan Poe’, een ‘vorstelijk ego’, een ‘pittoresk incident,’ en oordeelde heel verschillend over hem, van ‘voorbeeldig’ tot ‘niet de moeite van het
uitgeven waard’. Volgens diverse biografen was hij een alcoholist, een socialist, en een vrijdenker, maar
hij was in de eerste plaats een uitzonderlijk mens en een schrijver die schreef vanuit zijn eigen levenservaring. Hij is de auteur van vijftig boeken: romans, verhalen, journalistiek, autobiografie en essays. Zijn
romans en verhalen zijn viriel en hard. Tijdens zijn leven werd hij als mens en schrijver door miljoenen
mensen bewonderd.
Ook nu nog is hij één van de meest gelezen en vertaalde Amerikaanse schrijvers. Zijn werk werd in meer
dan zestig talen vertaald en er werden talloze films en televisieseries naar zijn verhalen en romans gemaakt. Momenteel zijn er in de Verenigde Staten drieëntachtig edities van zijn werken in druk.
Het Amerikaanse raadsel Jack London werd op 12 januari 1876 in San Francisco geboren. Voor hij beroepsschrijver werd, was hij werkzaam als oesterpiraat, zeeman, agent bij de visserijpolitie, en werkte
hij in een wasserij en in fabrieken. Hij zwierf clandestien in treinen door de Verenigde Staten
Hij kwam op 22 november 1916 op zijn veertigste om het leven door een niervergiftiging, en niet – zoals al jaren veel biografen elkaar napraten – door zelfmoord. In Jack London, piraat, minnaar, schrijver
en genie komen werk en leven samen. Hans Dütting is al sinds 1972 een fervent bewonderaar van het
leven en het werk van Jack London, en ruimt in dit boek een flink aantal misverstanden uit de weg, in de
wereld geholpen door deskundigen die fictie en werkelijkheid niet uit elkaar wisten te houden.
Jack London bekende eens veertig paarden te willen mennen met de duizend sterke armen van zijn
geest; zijn ambities waren even krachtig als zijn zelfdiscipline. Bijna alles wat hij aanraakte veranderde
in goud. Hij schreef voor het geld – en had een kolossaal succes. Naar de huidige maatstaven verdiende
hij met zijn pen miljoenen dollars; niemand uit zijn tijd kon hem dat nazeggen!

Jos Barenbrug
Ik hield van jou

Een ode aan de liefde zonder enige terughoudendheid
Een intiem dagboek		
2e herziene druk
isbn 9789461530288
nur 300
13.5 x 21.5 cm
ca 312 pagina’s
Hardcover
Jos Barenbrug

IK HIELD
VAN JOU
EEN ODE AAN DE LIEFDE
ZONDER ENIGE
TERUGHOUDENDHEID
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oktober 2013
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Dit boek is zonder enige terughoudendheid een ode aan de liefde en tevens een getuigenis van de
keerzijde van dit menselijke fenomeen dat de wereldliteratuur al sinds jaar en dag in haar greep
heeft. De liefde tilt ons naar een hoger plan, maar kent ook haar schaduwzijde. De hoofdpersoon
van deze autobiografische roman wordt van de een op de andere dag overrompeld door de
liefde. Onaangekondigd verschijnt de nieuwe vrouw in zijn leven, maar even onaangekondigd zal
zij ook weer verdwijnen. Zij laat een verpletterende leegte achter, en de levensgrote vraag naar
het waarom. Met ongekende openhartigheid beschrijft de auteur wat hem in die jaren overkomen
is, en hoe hij tot op de dag van vandaag worstelt met de liefde die hem eerst bedwelmde en intens
gelukkig maakte en vervolgens in het niets leek op te lossen. Nog niet eerder schreef een man zo
openhartig over zijn diepste emoties en zijn leven met ‘amor’.
Dit relaas zal de lezer, zowel mannen als vrouwen, nog lange tijd bezighouden. Dagenlang.
‘Zondermeer genomineerd voor de Librisprijs’
- Quote

Martien J.G. de Jong
Zonder antwoord/ Senza risposta
Vertaling: Giorgio Faggin

Martien J.G. de Jong

Zonder antwoord
(Senza risposta)

Aspekt

Onder de titel Verborgen camera publiceerde Martien de Jong in 2012
zijn Verzamelde Gedichten (1949-2010).
Een jaar later al verschijnt Zonder antwoord/Senza risposta. Behalve
aangrijpende elegische verzen, bevat deze nieuwe bundel zowel afbeeldingen van Italiaanse kunstwerken waardoor ze werden geïnspireerd alswel Italiaanse vertalingen waartoe ze de bekende vertaler
Giorgio Faggin inspireerden.
De bundel Zonder antwoord/Senza risposta verschijnt gelijktijdig in
Nederland en in Italië.

isbn 9789461534057 | nur 300
13,5 x 21,5 cm | ca 148 pagina’s
Paperback | oktober 2013
prijs €16.95
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Koen Lievens
De bittere smaak van Rijstepap

Koen Lievens

De bittere smaak
van Rijstepap
aspekt

roman

De Tweede Wereldoorlog was een verschrikking voor het menselijke ras!
Nog erger wordt het, als u weet dat de Tweede Wereldoorlog slechts
op de achtste plaats staat, in de rangschikking, van de meest dodelijke
oorlogen aller tijden!
Dit is het verhaal van een molenaarszoon, die ontsnapt uit een Duits
werkkamp, en te voet terug naar Vlaanderen komt. Onderweg maakt
hij een aantal bizarre zaken mee.
Gebaseerd op een waargebeurd verhaal!
Eerder verschenen titels van de auteur werden positief ontvangen in de
media.

isbn 9789461533951 | nur 300
13 x 21 cm | ca 212 pagina’s
Paperback | november 2013
prijs €16.95
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James Defares
Superjacht
17 januari 1966: een Amerikaanse bommenwerper met vier atoombommen aan boord stort bij Palomares in Spanje in zee. Bij de grootste
zoekactie aller tijden van de Amerikaanse marine waren oorlogsbodems en nucleaire onderzeeërs betrokken, mede om het zoekgebied af
te schermen tegen de Russen. Deze grootste militaire kernramp vormt de
achtergrond van deze op ware feiten berustende thriller.
De jonge Amerikaan van Nederlandse afkomst, Peter VanEs, is ooggetuige van de verdwijning van een van de bommen. In het bezit van de
coördinaten hoopt hij op een rijke beloning van de Amerikanen of op
een “koper”. Hiermee steekt hij zich in een wespennest. Al gauw krijgt hij
te maken met achtervolgingen , intriges, spionage en moordaanslagen,
maar ook met een liefdesaffaire.
James Defares, duizendpoot en ‘workaholic’, bekleedde een aantal
academische functies , waaronder hoogleraar in de wiskundige biologie
in Leiden, gasthoogleraar in Stanford en gastdocent in Harvard.

isbn 9789461533616 | nur 305
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prijs €18.95
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Nadja van der Heide
Luchtbedverhalen

Belevenissen van een Airbnb Host

isbn 9789461533630 | nur 300
13 x 21 cm | 104 pagina’s
Paperback | september 2013
prijs €15.95
zomerse literatuur

In 2011 kwam Nadja van der Heide in aanraking met de website genaamd ‘Airbnb’ die haar wereld op een positieve manier beïnvloedde.
Deze Amerikaanse website opgericht in 2008 verbindt op een aantrekkelijke en eenvoudige manier aanbieders en zoekers van accommodatie met elkaar. De ontmoetingen die ze via de ‘Airbnb Community’ in
haar eigen omgeving heeft, brengen haar veel nieuwe inzichten en geven haar de kracht om het uiteenvallen van haar gezin te verwerken.
Ze beschrijft op een luchtige manier uiteenlopende karakters en culturen die ze via de weergaloze digitale wereld leert kennen. In deze
verhalenbundel laten de hedendaagse mogelijkheden van het internet
zien dat mensen op een eenvoudige en snelle manier digitaal met elkaar in contact komen echter al gauw wordt duidelijk dat de mens meer
dan ooit op zoek is naar een echte ontmoeting.

Jan Best de Vries
Spelen aan de Sloterplas
De zomer van 1959

Jan Best de Vries

Spelen aan de Sloterplas
De zomer van 1959

De zomer van 1959 was droog en zonnig en staat met 796.9 uren zon
op de derde plaats van zonnige zomers sinds het begin van de officiële waarnemingen in 1901 en met 104.0 millimeter neerslag op de
derde plaats van zomers met de minste hoeveelheid neerslag (KNMI).
De auteur van Spelen aan de Sloterplas heeft eerst overwogen de titel
Sloterplas, vijftig smaken water.... van de, om reden van discretie niet met
name genoemde, directeur van het Van Eesterenmuseum over te nemen,
maar hij heeft hiervan afgezien omdat de inhoud van dit aangrijpende
liefdesboekje die van de trilogie Vijftig tinten grijs verre overstijgt.

aspekt
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Jan Best de Vries
Het werkelijke Etrurië
Etruskologie zonder fascisme

“In de omgeving van Sardes, het eindpunt van Herodotus’ `Koninklijke
Weg’, zie ik overal weer tumuli in het land verschijnen. Ook langs de
weg naar de vindplaats van Sardes liggen er verschillende. Evenals in
Gordion en langs de Lycische kust, raak ik, meer dan 35 jaar na de
voltooiing van mijn scriptie, nog opgewonden van de verschillende typen grafkamers, grafheuvels en rotsgraven, die door de elite vanhier in
Etrurië zijn geïmporteerd. Nu ik ze in werkelijkheid waarneem, lijken ze
nog meer op de verschillende grafmonumenten in Midden-Italië dan ik
destijds op basis van foto’s en beschrijvingen kon bevroeden.”
(Citaat uit Nanny de Vries, Achter de islamitische façade – Het werkelijke
Iran en Turkije. p. 360)

Jan Best de Vries

Het werkelijke Etrurië
Etruskologie zonder fascisme
aspekt
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Aloka Liefrink
Fotomodel gezocht
Na eerdere Aspekt-uitgaven is nu ook Aloka Liefrinks seller Fotomodel
gezocht opnieuw verkrijgbaar. Ook hierin toont de auteur haar vlotte
en vlijmscherpe pen. Zij portretteert de ervaringen van een jonge, onzekere vrouw die verzeild raakt in de wereld van louche modellenbureaus.
Het boek beschrijft de innerlijke strijd van de hoofdpersoon tegen manipulatie en fysieke beproevingen. Met deze thriller beoogt de auteur
jonge vrouwen te waarschuwen tegen de schaduwzijden van internet,
social media en de modellenwereld.

ALOKA LIEFRINK

FOTOMODEL
GEZOCHT
ASPEKT
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Leon François
De Q-sleutel
De Q sleutel is het fascinerende debuut van Leon François. In een realityroman waarin fictie en non-fictie naadloos in elkaar overlopen, wordt de
lezer meegezogen in een draaikolk van de geschiedenis met als bestemming: de ontdekking van de mysterieuze bron Q, de historische basis van
de bijbelse evangeliën en het Christendom.

isbn 9789461533319 | nur 300
13 x 21 cm | ca 412 pagina’s
Paperback | augustus 2013
prijs €19.95
thriller

Na een vertaling van oude tekstrollen, wordt de ik-figuur, Jeff Coock,
geconfronteerd met een reeks bizarre gebeurtenissen. In zijn speurtocht
komt Jeff in contact met ‘de Lift’, een organisatie die zich gespecialiseerd heeft in het onderzoek naar de historische werkelijkheid achter de
godsdiensten. Vanaf dat moment begint een reis door geschiedenis en
religie die de fundamenten van het Christendom openbaart.
Een aanrader voor iedereen die buiten de lijnen durft te denken.

Jaap Duijn
Het fantasierijke leven van Karel Duijn

Hoe het verder ging

Jaap Duijn
Het fantasierijke leven van

Karel Duyn

Als geen ander beheerst Jaap Duijn de gave de lezer direct mee te
voeren in het even opwindende als intrigerende leven van geschiedenis
en erotiek. Als een egodocument zonder drempel wordt men ingewijd in
de diepste geheim van de ziel en eros. Jaap Duijns eerste boek was in
‘no time’ uitverkocht. Voor de liefhebbers nu het opvolgende boek, dat
wederom een ‘pageturner’ is.

Hoe het verder ging

aspekt

isbn 9789461533814 | nur 300
13 x 21 cm | ca 412 pagina’s
Paperback | november 2013
prijs €18.95 | geïllustreerd
literatuur/erotiek

35
Jaap Duijn
Het fantasierijke leven van Karel Duijn
Dit boek had eigenlijk een miljoen tinten roze moeten heten, als waarachtig antwoord van eigen bodem op Vijftig tinten grijs, alleen dan een
miljoen keer heftiger, en alles op waarheid gebaseerd.
De auteur Jaap Duijn neemt de lezer mee naar een wervelend leven
vol spanning en zinderende erotiek. Tegen de achtergrond van een interessant decor en tijdgeest wordt de lezer meegezogen in de wereld
van amor. En alles wat in dit schokkende openhartige boek beschreven
wordt is ook nog eens echt gebeurd. Vijftig tinten grijs behoort nu definitief tot het kinderspel.
Het heetste boek van 2013

isbn 9789461533210 | nur 300
13 x 21 cm | Paperback
330 pagina’s | verschenen
prijs €18.95
literatuur/erotiek

Hans Kooger
Passages
verhalenbundel

Hans Kooger is een meester in het subtiele verhaal. Altijd geschetst in
een interessante historische en of culturele setting komen mensen en omstandigheden onder de loep. Hiermee is ‘de reis’ terug als literair onderwerp pur sang. Inde reis naar verre kusten weerspiegelt ons eigen
bestaan. De voetafdruk op een ver strand is nu voor eeuwig vastgelegd
op het geduldige papier. Eerder verscheen van Hans Kooger de bundel
Passagiers waarin hetzelfde thema aan bod kwam.

Hans Kooger

Passages

verhalenbundel

Aspekt
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Linda Fontijn
Bezoedeld
Linda Fontijn

Bezoedeld

De roman Bezoedeld roept de vraag op wat goed en slecht betekent
aan weerszijden van de wet.
In dit vlotte en spannende psychologisch verhaal, gebaseerd op een
waargebeurde strafzaak, gaan zekerheden van alle hoofdpersonen
wankelen. Mart en Erik staan tegenover elkaar. De één een welgestelde
investeerder, de ander een gezagsgetrouwe FIOD-man. De investeerder is aangeklaagd voor handel met voorkennis, maar hij vindt zichzelf
onschuldig. Hij raakt geobsedeerd door de wijze waarop met de wet
wordt omgesprongen, want als zelfs ons overheidsinstituut niet meer betrouwbaar is wie kun je dan nog vertrouwen? Zijn laatste hoop richt zich
op de liefde, maar ook die gaat flink onderuit.

ROMAN
ASPEKT
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literatuur

Maarten van Bommel

dodelijke
boslucht

aspekt
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Maarten van Bommel
Dodelijke boslucht
In 1966 wordt het gehucht Gaerde opgeschrikt door de moord op de
bankiersvrouw Elena Denayée. De uit Amsterdam weggepromoveerde
politieman Jochum Dekkers leidt het moordonderzoek. Hij stuit daarbij
op een gesloten front van dorpsnotabelen en grootgrondbezitters die
zich vastklampen aan hun vergane glorie en die allemaal op een manier
verbonden zijn met de vermoorde Elena. Onverstoorbaar blijft Jochum
spitten in het verleden van de betrokken personen. Als hij daarbij een
hele beerput van intriges opent, komt hij zelf in gevaar. Alleen met de
hulp van een piepjonge journaliste weet hij door te zetten. De verwikkelingen worden nog eens extra ingekleurd door de grote maatschappelijke veranderingen die zich op dat moment in Nederland voltrekken
en die uiteindelijk de elegante fossielen van Gaerde zullen wegvagen.
Een ‘retro-detective’ waarin de typische antiheld Jochum Dekkers een
atypische moord probeert op te lossen. Tot het laatst is het maar de
vraag of hem dit zal lukken.

thriller/ retro-detective
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Trudy Kunz
Kroniek van een bange liefde

Trudy Kunz

Het zijn de jaren ’80 van de vorige eeuw. Elisabeth Arntz is in de bloei
van haar leven. Als verslaggeefster bij een groot landelijk tijdschrift reist
zij de hele wereld over om de groten der aarde te interviewen. Maar zo
zelfstandig als zij is in haar werk, zo afhankelijk is zij in de liefde. Dat
blijkt pas goed als zij Mark ontmoet. In het begin is zij minder verliefd
op hem dan hij op haar, maar door zijn volstrekt onvoorspelbare gedrag
raakt zij al snel volledig in zijn ban. Hij appelleert aan een onverwerkt
trauma uit haar kindertijd waardoor zij steeds meer de macht over haar
eigen leven verliest. Ook hij raakt gaandeweg verstrikt in een liefde die
die naam niet lijkt te verdragen, maar ook hij bijt zich erin vast.

Kroniek van een
bange liefde

Trudy Kunz (1947, Utrecht) studeerde Franse Taal- en Letterkunde aan
de Universiteit van Utrecht. Tussen 1977 en 1990 was zij als verslaggeefster verbonden aan het weekblad Libelle. Na die tijd werkte zij als
freelance journaliste onder meer voor Marie-Claire, Nouveau en Plus
Magazine. In dat laatste blad heeft zij sinds een aantal jaren een column

isbn 9789461533739 | nur 300
13 x 21 cm | ca 312 pagina’s
Paperback | november 2013
prijs €19.95

“Eerlijk. Ontroerend. Goed geschreven. Een tijdsbeeld”
- Yvonne Keuls

Aspekt

literatuur

Marga van Doorn
Ik heb u liever lief

Een moeder, dochter en Alzheimer
Marga van Doorn
Een moeder of vader met Alzheimer is moeilijk. Nog moeilijker is het
als je met die ouder een gecompliceerde relatie hebt. Wat doe je als
je moeder je bijvoorbeeld uitscheldt of negeert? Als karaktertrekken
waarmee je het altijd al moeilijk hebt gehad, zich uitvergroten? Journaliste Marga van Doorn zag zich tijdens de laatste levensfase van haar
moeder geplaatst voor een enorme uitdaging: “Alzheimer laat je zien
waar je staat, geeft je de kans om met jezelf in het reine te komen. De
ouder, die je misschien lang verantwoordelijk hebt gehouden voor je
problemen, is er niet meer op aan te spreken, en ook nog eens in een
vorm – soms al bijna weer kind – die jouw volledige acceptatie vraagt.
De moeder of vader is zo een van de mooiste spiegels geworden die
je zuiver en geheel alles teruggeeft wat in je zelf leeft en om heling
Ik heb u liever lief. Een
vraagt. Welke levenssituatie biedt je deze kans?”
moeder, dochter en Alzheimer Marga van Doorn
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Ik heb u liever lief
Een moeder, dochter
en Alzheimer
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Nicole Derycker
De handen van de tijd
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Line dacht dat wat haar als jong meisje overkwam wel zou wegzinken in
vergetelheid. Het telkens weer mislukken van haar relaties met mannen
baart haar meer zorgen. Kort nadat ze de zoveelste vrijer gedumpt
heeft, ontmoet ze een antiekhandelaar die haar haar verlangen naar
die Ene openbaart. Eenmaal hierdoor geraakt begint Line, samen met
een negental anderen, onder Aristide’s leiding aan een innerlijke ontwikkelingsweg. Stilaan daagt bij elk van hen het besef dat gebondenheid aan het verleden geen fataliteit is. Als de tien na een vijfdaags
verblijf in de Franse Pyreneeën naar huis terugkeren, is hun verleden
niet uitgewist. ‘
De handen van de tijd is een roman over hedendaagse mensen die in het
volle leven staan en tegelijk op zoek zijn naar wat mens-zijn werkelijk
inhoudt.
Van Nicole Derycker verschenen eerder Dansen op blote voeten (2009)
en Kus uit India (2011), twee jeugdboeken voor 13+ alsook Uit Vuur
geboren (2010) een bewerking van het Indiase Mahabharata-epos voor
volwassenen.

Gerrit Sangers
Het verlaten station

Gerrit Sangers

Het verlaten Station
novelle

Fluwelen wagens rijden ondergronds. Ze zijn zacht, stralen een gloed uit.
Herinnert me aan de speelgoedspoorbaan uit mijn kindertijd. Gedachten
komen in, gaan weer weg als de conducteur zijn hand heft.
Verder gaan we, die vreselijke stenen stad lang achter ons. Vormeloos,
normenloos torenen bomen uit de velden. Zinnen verlaten mijn mond, zinloos allemaal. En een stem dringt ze opnieuw terug naar de plaats vanwaar
we kwamen.
Het verlaten station verhaalt levendig en beeldend over een liefde die
even diep als droevig is.

Aspekt
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Gerrit Sangers verstaat als geen ander de kunst om met weinig woorden veel te zeggen. Eerder verschenen van zijn hand onder meer Lydia
Verleine, Trance en Het meisje in de toren.

novelle
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Jaap Meinsma
Konvooi naar Moermansk
een kwestie van overleven

Tijdens zijn verschrikkelijke oorlogservaringen wordt kapitein Teake Aldewereld geconfronteerd met de onontkoombaarheid van zijn lot. De
eerste verhaallijn uit de roman “Noord-Noord-Oost” handelt over leven
en dood tijdens zijn zeereizen via de Artic in door geallieerde oorlogsschepen beschermde konvooien naar de Russische haven Moermansk
tijdens de Tweede Wereldoorlog. De konvooien met onbewapende
koopvaardijschepen als kwetsbaar middelpunt worden continu aangevallen door Duitse U-boten en bommenwerpers. De zeereizen zijn voor
de scheepsbemanningen ware helle tochten en plaatsen de kapiteins
van de schepen soms voor beslissingen over het leven van anderen.
Een tweede verhaallijn handelt over zonde, boetedoening en vergeving
waarbij het geweten - als factor die het menselijk handelen bepaalt centraal staat. Kapitein Teake Aldewereld begint tijdens een van zijn
verloven in Londen een verhouding met Jill, de vrouw van een marineofficier die actief deelneemt aan de oorlog tegen de Japanners in de
Pacific. Beiden zien deze verhouding als een bevrijding uit de sleur van
hun ongelukkige bestaan. De verborgen relatie gaat een aantal jaren
goed tot het moment dat de officier als invalide van een oorlogsmissie
terugkeert.

Jaap Meinsma

ermansk
Konvooi naar Mo
Een kwestie van overleven

aspekt
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Peter Schoenmaker
Je maakt wat mee als hotelier

Waargebeurde belevenissen in een frans hotel,
zoals de rokende hond, de parenclub en de dorpsmoord
In Je maakt wat mee als hotelier voert Peter Schoenmaker de lezer mee
in de even verrassende als soms bizarre wereld van het hotel. Wat voor
de één een gewoon onderkomen voor een nacht is, is voor de ander
een tussenstop in een heel bijzonder leven. Geestig en vlot geschreven
maakt Schoenmaker aanschouwelijk wat zich zoal tussen de muren van
zijn hotel afspeelde. De rokende hond komt voorbij, de parenclub, de
dorpsmoord en De Tour die voor niemand stopt en de wijn... de wijn die
vloeide rijkelijk.

Peter Schoenmaker

Je maakt wat mee
als hotelier
waargebeurde belevenissen in een frans hotel.
Zoals de rokende hond, de Parenclub en de Dorpsmoord
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Alida C. Rijnders
Susanna Shakespeare

Shakespeare’s dochter en dokter John Hall

Susanna
Shakespeare
Shakespeare’s dochter
en dokter John Hall

Alida C. Rijnders
Aspekt
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Had Shakespeare kinderen? Jazeker, hij kreeg drie wettige kinderen bij
zijn echtgenote Anne Hathaway: een dochter en een tweeling – een jongen en een meisje - waarvan de zoon helaas met elf jaar gestorven is.
Over zijn oudste dochter, Susanna, gaat dit boek. In het bijzonder over
haar huwelijk met dokter John Hall. Hun leven speelt zich voornamelijk
af in het Engelse plaatsje Stratford, de geboorteplaats van William
Shakespeare, in de eerste helft van de zeventiende eeuw.
Vanuit de ik-persoon Susanna maken we kennis met de medische thuispraktijk van toen, de geloofsstrijd in Engeland in die dagen tussen protestanten, katholieken en puriteinen en meerdere kleine en grote gebeurtenissen in het stadje. We leven mee met de geboorte van Eliza,
Shakespeare’s enige kleindochter, de liefde tussen Susanna en John Hall
(pleegde Susanna overspel?) en de band van Susanna met haar ouders,
William Shakespeare en Anne Hathaway, in hun laatste jaren. En passant leren we buren, vrienden, kennissen en collega’s van de familie kennen, vaak in hun hoedanigheid van patiënt van dokter John Hall.

Joris W. Smeets

Hemingway
‘The best writers are liars’
De pArijse memoires
vAn ernest HemingwAy
en zijn vrienDen

Aspekt
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Joris W. Smeets
Hemingway. ‘The best writers are liars’
De Parijse memoires van Ernest Hemingway en zijn
vrienden

In 1964 verscheen A Moveable Feast, de postume Parijse memoires van
de Amerikaanse schrijver Ernest Hemingway (1899-1961). Het stond vol
bitterzoete anekdotes en was een ode aan de Linkeroever van Parijs
waardoor het een literaire reisgids werd.
In A Moveable Feast beschreef Hemingway zijn opkomst in het literaire
Parijs van de jaren twintig. De jonge charismatische auteur bouwde er
snel een nuttig netwerk op. Hemingway prees, bespotte en kleineerde
vrienden uit dit netwerk in zijn niet altijd even betrouwbare memoires.
Hij vond ze te commercieel en drankzuchtig (F. Scott Fitzgerald) of te
ijdel (Gertrude Stein) of te leugenachtig (F.M. Ford).
Maar ook zijn vrienden schreven Parijse memoires, hadden uitgesproken meningen over Hemingway en mengden fictie en non-fictie naar het
hen uitkwam. Dit boek beschrijft een aantal van die vriendschappen en
vetes. Daarnaast bekijkt het of de verwijten van Hemingway aan zijn
literaire vrienden in de jaren vijftig op hemzelf van toepassing waren
geworden.

literatuur
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Evert van Leerdam
Spiegelschrift
De jaren zestig lopen ten einde en Amsterdam ontworstelt zich aan de
klamme kleinburgerlijkheid van de naoorlogse jaren.
De stille, wat teruggetrokken Herman Distelvink ontmoet in zijn stamkroeg zijn tegenpool Harry, in wie hij als in een spiegel zijn dromen ontwaakt ziet. Hij raakt in de ban van Harry, die hem door zijn onbezonnen
levensstijl tegelijkertijd afstoot.
Tenslotte lopen Hermans dromen stuk op zijn eigen beperkingen en op
het falen van zijn bewonderde held en tegenpool.
Dit alles speelt zich af tegen een haast filmische decor, dat soms aan
het werk van Italiaanse cineasten doet denken en de sfeer uit die jaren
in beeld brengt.

roman

Spiegelschrift
Evert van Leerdam

aspekt

isbn 9789461533074 | nur 300
13 x 21 cm | ca 348 pagina’s
Paperback | september 2013
prijs €19.95
literatuur/ roman

Silvia Videler
Kanker! En dan?

Zijn abrikozenpitten dé oplossing?
Een reëel verslag
Kanker en dan?
Zijn abrikozenpitten dé oplossing? Met name dan de vitamine B-17 /de
Leatrile in die pitten?
Het antwoord is tweezijdig: Voor velen wel, maar het slaat niet bij allen
aan!
Feit is dat Vit.B-17 een natuurlijke bescherming biedt tegen allerlei vormen van kankers en in vroeger jaren zat vitimine B-17 ruimschoots in ons
voedselpakket. O.a. in gerst, dat kende een overvloed aan vitamine
B-17/leatrile en de cijfers liegen er niet om. Ongeveer 100 jaar geleden was kanker weliswaar bekend maar slechts één op de 300 mensen
kreeg ook daadwerkelijk kanker. Zo’n 50 jaar geleden was dit cijfer al
opgelopen tot 1 op 74 en nu, anno begin 21ste eeuw is het cijfer meer
dan dramatisch 1 op 3 krijgt geheid kanker in onze westerse wereld.
Het is haast bijna zo dat je je niet meer af hoeft te vragen of je het krijgt
maar wanneer je het krijgt.
Maar lees wat het kan doen voor u, hetzij als patiënt, hetzij preventief.

Silvia Videler

KANKER!!!
En dan?

Zijn abrikozenpitten
dé oplossing?
Een reëel verslag
Aspekt
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Robert Jan Blom
Ouder worden, toch jong blijven

Jonger worden in plaats van ouder Adviezen voor een jeugdig
en stralend uiterlijk Een praktische gids voor elke leeftijd met een
snelle zelftest: ‘wanneer en waarom naar een cosmetisch chirurg?’
Dit boek gaat over ouder worden en de manieren waarop je je jeugdigheid zo lang mogelijk kunt vasthouden. Dus ook over persoonlijke lichamelijke en geestelijke zorg en de mogelijkheden de klok terug te zetten
en er dan jeugdiger uit te zien in plaats van ouder.
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13 x 21 cm | 194 pagina’s
Paperback | verschenen
prijs €17.95
mens en maatschappij

De lezer treedt in de wereld van ‘anti aging’, het tegengaan van lichamelijke en geestelijke veroudering. We kijken onder andere naar
oplossingen van anti aging arts Paul Musarella, plastisch chirurg Menso
Carpentier Alting, naar het gezonde leven van Marijke Helwegen en de
injectables van Robert Schoemacher. En omdat we straks nóg ouder kunnen worden spreken wij met professor James Defares.
Een praktische gids voor elke leeftijdscategorie met tientallen adviezen
voor een jeugdig uiterlijk.
Plus… een zelftest: ‘Wanneer en waarom naar een cosmetisch chirurg?’
Na lezing van dit boek zult u zich opgewekter voelen, optimistischer,
sterker en een stuk jeugdiger.

Jaap RameiJeR

Verschil moet er
zijn
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Jaap Rameijer
Verschil moet er zijn
Mannen en vrouwen zijn verschillend. Fysiek verschillend en dat wisten
we wel, maar ook niet fysiek, en dat weten we nog niet zo lang. Hun
hersenen zijn anders bedraad, hun hormoonhuishoudingen zijn anders,
hun instinctieve behoeften verschillen, ze denken anders, voelen anders
en communiceren anders.
Veel van die niet fysieke verschillen kunnen aanleiding geven tot grote
relationele problemen. Omdat ze niet gezien worden als natuurlijke kenmerken, maar als tekortkomingen. Als weeffoutjes. Veelal zijn we ons
niet bewust van die verschillen. En accepteren we ze ook niet. Wat leidt
tot grote relationele energie verliezen. Door onbegrip, ruzies en frustraties. Maar ook doordat we elkaar proberen te veranderen. En door het
eindeloze klagen en slachtofferschap.
Als we deze verschillen zouden kennen en accepteren en zelfs zouden
omarmen, ontstaan er buitengewoon krachtige en liefdevolle relaties.
Jaap Rameijer heeft jarenlang studie gemaakt van deze verschillen en
van de wijze waarop mannen en vrouwen geprogrammeerd zijn.
Aan de hand van herkenbare praktijk voorbeelden, die soms even pijnlijk als humoristisch zijn, laat hij zien waar die verschillen zitten.
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George Berben
Kind van de rekening

Een verboden bestaan

George wordt in juni 1945 als onwettig en ongewenst kind geboren in
een kindertehuis in Velp.
Zijn geboorte wordt als een grote schande ervaren en zijn grootouders
stellen dan ook alles in het werk om zijn bestaan geheim te houden. Alle
geoorloofde en ongeoorloofde middelen worden hierbij gebruikt. Een
priester treft hem ondervoed en verwaarloosd aan en dan wordt hij bij
pleegouders in Velp geplaatst.
Na zes gelukkige jaren als kind van een kruideniersechtpaar wordt het
geluk abrupt verstoord als zijn biologische moeder hem opeist en zijn
pleegvader van seksueel misbruik beschuldigt. Deze valse beschuldiging
slaat diepe wonden in het gezin van de pleegouders en zal als een donkere schaduw over het verdere leven van George blijven hangen.
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mens en maatschappij

Hans Wissema
Siberische lessen over
leven, liefde en dood
Tijdens een reis met de Trans Siberië Express van Moskou naar Vladivostok ontdekken de hoofdpersonen – een oudere kloosterabt en zijn
metgezel, een jonge fysicus – ieder op hun eigen wijze de liefde. Onderweg doen ze vijftien steden aan, waar de abt voor een plaatselijk
gehoor telkens nieuwe vragen beantwoordt over leven, liefde en dood.
Deze indringende levenslessen worden aangevuld door dialogen met
mensen die ze toevallig ontmoeten, in de trein, op straat of elders. De
humanistische aard van de lessen brengt de abt in toenemende mate
in conflict met de Kerk. Zijn reisgenoot komt tot het inzicht dat het werkelijke leven veel boeiender is dan zijn wetenschappelijke bezigheden.
De lange reis door de Siberische leegte leidt bij beiden tot een heftige
innerlijke strijd, wat uitmondt in een dramatisch einde.

isbn 9789461533302 | nur 730
13 x 21 cm | ca 314 pagina’s
Paperback | verschenen
prijs €18.95
literatuur/ filosofie
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Josien Verhave

In de ban van de Vos

Josien Verhave
In de ban van de Vos

ROMAN

ASPEKT

isbn 9789461532855 | nur 300
13 x 21 cm | ca 225 pagina’s
Paperback | december 2013
prijs €17.95
literatuur/ roman

Het leven van de twaalfjarige Sophie verandert van het ene op het andere moment na terugkeer van haar vader uit Indonesië. Zij ontdekt dat
achter het vriendelijke gedrag van haar vader een duistere kant schuilgaat. De verstoorde relatie heeft voor Sophie ingrijpende gevolgen.
In verwarring over wie haar vader nu eigenlijk is zoekt Sophie een uitweg in tekenen en schrijven. Mede hierdoor weet zij zich staande te
houden, maar ze vindt pas jaren later met behulp van een psycholoog
haar eigenwaarde en zelfvertrouwen terug.
In de ban van de Vos is een psychologische analyse waarin de loyaliteit
van een kind aan haar vader centraal staat. Het boek is tevens een
boeiende weergave van de tijdgeest in de tweede helft van de twintigste eeuw.

Willem J. Ouweneel
De zevende koningin

isbn 9789461533418 | nur 700
16 x 24 cm | 352 pagina’s
Paperback | verschenen
prijs €24.95

Dit boek is het vervolg op het eerder bij Aspekt verschenen boek “De
Negende Koning’, dat over mannen en ‘mannelijke’ goden handelde.
Het vroeg daarmee als vanzelf om een ‘vrouwelijk’ vervolg. De auteur
geeft een fascinerende analyse van de rol van de Vrouw en het vrouwelijke in de geschiedenis van jodendom en christendom. Aan de ene kant
heeft de kerkgeschiedenis een schokkende onderdrukking van de vrouw
te zien gegeven, waarvan het christendom zich in de twintigste eeuw
enigszins begint te herstellen. Anderzijds is al vroeg in de kerkgeschiedenis de antieke Moedergodin de christelijke kerken binnengedrongen
in de gedaante van Madonna. Dit boek beschrijft de cultuurhistorische
en godsdienstfenomenologische achtergronden bij de discussie over de
plaats van de vrouw in de kerk.

religie

45
Willem J. Ouweneel
De zesde kanteling

Willem J. Ouweneel

De
Dit boek is het derde deel van Ouweneels metahistorische trilogie; het
volgt op De negende koning en De zevende koningin. Wederom schetst
de auteur de geschiedenis vanuit bijbels - profetische gezichtsveld. Het
boek onderscheidt daarbij zes bijzondere keerpunten, ‘kantelingen’, die
een bepaald patroon vormen. Het zijn de Neolithische Revolutie (ca.
3000 v.C.), de ‘Spilperiode’(6e eeuw v.C.), de komst van Christus, de
komst van Mohammed, de Wetenschappelijke Revolutie (gevolgd door
de Industriële Revolutie) en ten slotte de Zesde Kanteling: de zeer ingrijpende postchristelijke, postindustriële, postwesterse, postmoderne omwenteling die wij vandaag meemaken.

zesde
kanteling
aspekt

isbn 9789461533463 | nur 700
16 x 24 cm | 638 pagina’s
Paperback | oktober 2013
prijs €24.95
religie

Kees van der Vloed
Clara Schumann-Wieck
De pijn van het gemis
2e herziene druk

Dit boek, waarvan de tweede herziene druk nu verschijnt, is gewijd aan
de Duitse pianiste Clara Schumann-Wieck (1819-1896). Het vertelt het
verhaal van Clara, als muzikaal wonderkind, echtgenote van Robert
Schumann - een geniale, maar geesteszieke componist - moeder van
acht kinderen, vriendin van talloze beroemde musici - onder wie Johannes Brahms - en virtuoos concertpianiste, want dat was ze boven alles.
Ondanks haar successen was haar leven geen aaneenschakeling van
artistieke triomfen. Integendeel. Ze heeft heel wat beproevingen moeten
doorstaan met als dieptepunt de ziekte en zelfmoordpoging van haar
echtgenoot, Robert Schumann.
Dit boeiende en zeer goed gedocumenteerde boek werd in de pers
enthousiast ontvangen en beleeft nu een tweede druk.

isbn 9789461531773 | nur 660
13,5 x 21,5 cm | 204 pagina’s
Paperback | verschenen
2e druk | prijs €18.95
biografie/ literatuur
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WILLEMKE
VAN CLAERBERGEN

Kunst,
DE CREATIEVE DRIJFVEER

ASPEKT

isbn 9789461533890 | nur 640
13 x 21 cm | ca 178 pagina’s
Paperback | november 2013
prijs €17.95
kunst/ cultuur

Willemke van Claerbergen
Kunst de creatieve drijfveer

Stromingen en ontwikkelingen in de kunst
Kunst de creatieve drijfveer belicht de belevingswereld van de kunstenaar in het algemeen.
Hierbij komen creativiteit en inspiratie uitgebreid aan de orde.
Daarnaast is het boek een kennismaking met de verschillende kunstvormen en de ontwikkeling hiervan.

Wim Faas
Dansen met Bach

WIM FAAS

Tijdens het leven van Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) was Duitsland in wederopbouw na een desastreus verlopen dertigjarige oorlog.
De adel en de gegoede burgerij spiegelden zich hierbij aan de grandeur van het hof van Versailles onder Lodewijk XIV. Franse invloeden op
het gebied van kunst en cultuur verspreidden zich zo over de talloze vorstendommen. Op die manier werden ook de Franse hofdansen (menuet,
gavotte, bourree, enz.) populair binnen het Duitse hofleven. Tegen deze
achtergrond schetst Wim Faas in twintig korte verhalen een persoonlijk
en levendig portret van Bach’s leven en muziek waarbij alle Franse hofdansen ten tonele verschijnen.

Dansen met Bach
ASPEKT

isbn 9789461533722 | nur 662
13 x 21 cm | ca 212 pagina’s
Paperback | november 2013
prijs €18.95
muziek
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Guido Vermeire
Legendarisch-mysterieus
en religieus België
In deze nieuwe tijd gaan veel mensen op zoek naar de zin van het leven. De ene zoekt het in de een of andere kerk, in verschillende vormen
van spiritualiteit of in het paranormale. Tempeliers, katharen, Da Vinci
code, de Kelten zijn erg in… Men gaat daarvoor op zoek in de naburige landen zoals Engeland en Frankrijk maar vergeet dat ook in ons
Belgenland, menhirs, tempelridders, Egyptische en vele andere symboliek te vinden is. De schrijver van dit boek die eerst zijn eigen land
wou leren kennen is daarvoor op zoek gegaan door gans België alsook
het Groothertogdom Luxemburg. Hij is overal zelf ter plaatse geweest
en onderzocht vele legenden, kerken, musea, esoterie, paranormale en
geheimzinnige voorwerpen. In dit boek heeft hij dit alles ook nog eens
onderverdeeld per thema wat nog niet is voor gekomen in gelijksoortige boeken.

Guido Vermeire

Legendarisch-mysterieus
en religieus België

aspekt

isbn 9789461533289 | nur 680
15 x 23 cm | ca 278 pagina’s
Paperback | augustus 2013
prijs €18.95
landen/ mystiek/ esoterie

Rob Hartmans
Grondsop en verwarring

Intellectuelen en hun illusies 2

De intellectueel heeft al heel lang een slechte pers. Volgens Johan
Goudsblom kende de intellectueel zijn Gide beter dan zijn buurman,
en in de ogen van Friedrich von Hayek was hij niet meer dan ‘een handelaar in tweedehands ideeën’. Volgens de havenarbeider-filosoof Eric
Hoffer hadden intellectuelen een aangeboren afkeer van democratie,
en nog maar enkele jaren geleden had Frits Bolkestein een heel boek
nodig om duidelijk te maken waarom deze beroepsgroep niet deugt.
Opmerkelijk is echter dat al deze critici zelf intellectuelen waren, waardoor hun bezwaren, die vaak zeer terecht zijn, iets dubbelzinnigs krijgen. Dat veel intellectuelen illusies nagejaagd hebben is zonder meer
waar, maar als hun ideeën zo beroerd waren, waarom worden ze dan
nog altijd gelezen? En hoe zit dat met de illusies van de critici? Is ook
de illusieloze intellectueel geen illusie? En wie mag men eigenlijk tot de
intellectuelen rekenen?
In Grondsop en verwarring gaat historicus Rob Hartmans in op het werk
van een groot aantal intellectuelen uit binnen- en buitenland, van de late
middeleeuwen tot aan het begin van de twintigste eeuw. Van Petrarca
en Erasmus tot Jürgen Habermas en Roger Scruton, van John Stuart Mill
en Hannah Arendt tot Jacques de Kadt en J.A.A. van Doorn.

isbn 9789461533661 | nur 730
13 x 21 cm | ca 342 pagina’s
Paperback | november 2013
prijs €19.95
politiek/ geschiedenis
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Eerder verschenen van Rob Hartmans
Lang leve de linkse kerk
Vaarwel dan!
Over politieke hersenschimmen,
misverstanden en illusies

isbn 9789059119390 | nur 730
prijs €16.95

Intellectuelen en hun illusies

isbn 9789075323696 | nur 730
prijs €19.95

Prof. dr. J.G. Defares
God bestaat gewoon

De harde feiten over Jezus, God, darwinisme en de Bijbel
In het boek God bestaat gewoon geeft Defares antwoord op levensvragen waarbij gebruik wordt gemaakt van materiaal uit de archeologie,
Bijbelwetenschappen, biowetenschappen, gnostiek, natuurkunde, psychologie en vele andere bronnen en disciplines. Zijn benadering voert
hem naar regionen die grenzen aan of zich bevinden buiten het domein van de oude, bekende wetenschappen en leerstellingen. Zo is er
aandacht voor de lijkwade van Turijn, een van de grote mysteries rond
het Christendom, en andere interessante en geheime facetten van het
‘vraagstuk’ God.

isbn 9789461533623 | nur 720
15 x 23 cm | ca 680 pagina’s
Paperback | oktober 2013
prijs €29.95
religie
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Dr. AnTONius f.w. Morselt & Ton Toutnu
Mijn Renovatie van het RK. Geloof
Mag de geloofsconsument ook eens zijn mond open doen? Zeker wel,
als het aan de schrijvers van dit boek ligt. En er is heel wat te zeggen
over het Rooms Katholieke geloof… na de glorietijd is een ware kruisgang ingetreden in een aantal West Europese landen. De auteur neemt
thematisch gewijs en op ludieke manier de verschillende (pijn)punten onder de loep. Het geheel is een verfrissende en hernieuwde kennismaking
met het geloof voorzien van opinies en bespiegelingen. Een aanrader,
voor hen die terugkijken met zeker sentiment maar daarbij ook de kritische bril hanteren.

Mijn

Renovatie van het
RK. Geloof
Dr. anTONius f.w. Morselt en Ton Toutnu.

Het boek is prachtig geïllustreerd
isbn 9789461533906 | nur 700
17 x 24 cm | ca 112 pagina’s
Paperback | november 2013
prijs €17.95
religie

Dago Steenis
Waarde tijdgenoten

Brieven om over na te denken

Een onthutsend boek. De auteur bepleit een fundamentele omwenteling
in het denken. Onze cultuur is pril en daardoor primitief, de wetenschap
incluis, zo stelt hij. Nieuw denken, metabletisch denken, verschaft de
mens inzicht in de evolutie van het Al. Grondwet van de werkelijkheid is
potentiëring, opgang naar steeds machtiger potentiesferen. De psychosfeer is de meest recente en machtigste potentiesfeer. Daarbinnen bezit
de mens de verst ontwikkelde psychische potenties. Het is zijn historische
opdracht het inzicht te verwerven om de gang van de culturele evolutie
in eigen hand te nemen. Een wereldwijde cultuurcrisis noopt daartoe.
Men zal tot het besef komen dat alleen een tot eenheid gekomen mensheid een humane samenleving van blijvende vrede en welvaart voor
allen kan realiseren. Een wereldbestuur is vereist om de toekomst veilig
te stellen.
Dagobert T. Steenis (1925) is historicus. Na een loopbaan in het onderwijs wijdt hij zich aan filosofie. Hij bepleit een dynamische, metabletische, benadering van de werkelijkheid die een fundamenteel nieuwe
visie op de natuur, de mens en de cultuur verschaft.

isbn 9789461533609 | nur 600
13 x 21 cm | ca 348 pagina’s
Paperback | oktober 2013
prijs €17.95
filosofie

50
Toet de Best & Karin Zwaan

De magie van het
Tibetaans Boeddhisme

Toet de Best & Karin Zwaan
De magie van het Tibetaans Boeddhisme
Het verhaal van een Limburgs meisje en een Lama Healer

Het verhaal van een Limburgs meisje
en een Lama Healer

ASPEKT

isbn 9789461533555 | nur 720
13 x 21 cm | ca 278 pagina’s
Paperback | oktober 2013
prijs €19.95
esoterie

De Magie van het Tibetaans Boeddhisme vertelt het wonderlijke levensverhaal van Toet de Best, een recalcitrant en nieuwsgierig meisje uit het
katholieke Limburg van de jaren veertig. Op haar negende heeft ze een
bijna-doodervaring. Daarna borrelen er grote levensvragen op: ‘Als er
een hemel bestaat, wat doe ik daar dan? En hoe lang moet ik blijven?’
Haar zoektocht is begonnen.
Veertig jaar later, na een turbulent leven, ontmoet ze Tibetaanse Lama’s
en komt terecht in een wereld van diepe filosofische wijsheid en magische ervaringen. Eindelijk vindt ze antwoorden op haar vragen maar in
contact met de boeddhistische leraren wordt ze ook geconfronteerd met
haar demonen.
Een van de lama’s neemt haar mee naar Tibet en daar heeft ze het gevoel thuis te komen. Na deze ervaring wijkt ze niet meer van zijn zijde.
Ze reist met hem over de wereld en maakt een innerlijke reis naar meer
geluk, vrede en harmonie.
Een boek over de kracht van religie, over inzicht in menselijk gedrag
en hoe je vrij kunt zijn van pijn en lijden.
Openhartig en meeslepend.

Han Pelser

Op
zoek
naar
vorige
levens

Han Pelser
Op zoek naar vorige levens
Is het leven echt eenmalig of leef ik op een bepaalde manier toch meerdere levens? Waar was ik voor ik hier op de aarde kwam? Heb ik ooit
eerder geleefd? Bestaan vorige levens? Dit boeiende boek is voor iedereen die interesse heeft in bovengenoemde vragen. Vooral voor hen
die weten dat er meer is en hier graag meer over willen weten... Een
boek met opbouwende informatie door de persoonlijke ervaringen van
de schrijver en degenen die helpen, zowel op aarde als vanuit gene
zijde. De lezer beleeft met de schrijver mee, hoe hij ontdekt dat we inderdaad vorige levens bezitten. Hoe dit werkt van leven naar leven en
dat daar meer achter zit dan we denken, zowel voor onszelf, de mensheid, als voor onze planeet aarde, onze plaats in de kosmos.

aspekt

isbn 9789461533562 | nur 720
13 x 21 cm | ca 278 pagina’s
Paperback | november 2013
prijs €18.95
mens en maatschappij
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Eric Corijn
Kan de stad de wereld redden?
Kan de stad de wereld redden? Verzamelt teksten uit Eric Corijns grote
oeuvre. De stadsonderzoeker en cultuurfilosoof publiceerde een 250stukken in een waaier van tijdschriften en boeken. De stad is daarbij de
broedplaats geworden voor zijn denken en doen.
Eric Corijn heeft een atypische academische route bewandeld. De zes
delen van dit boek zijn daar een reflectie van, gaande van wetenschapsfilosofie, vrijetijdsstudies, cultuur en gemeenschapsvorming, stad
en stedelijkheid, casestudies over steden tot het debat rond nationalisme
en populisme. Al deze thema’s helpen ons samen nadenken over hoe we
een samenleving kunnen binden op basis van diversiteit en verschil.
Het boek werd samengesteld door medewerkers van Cosmopolis –
City, Culture & Society, het onderzoekscentrum dat Eric Corijn in 2001
isbn 9789057181740 | nur 754/763
oprichtte aan de Vrije Universiteit Brussel.
17 x 24 cm | ca 464 pagina’s
Als warm pleitbezorger van het integrerende belang van culturele diPaperback | verschenen
versiteit, speelt Eric Corijn vandaag een belangrijke rol in het publieke
prijs €29.95
debat rond stad en stedelijkheid.
Zijn interventies worden gewaardeerd door een breed publiek, waarmens en maatschappij
onder opinie- en beleidsmakers, academici, cultuurwerkers en samenlevingsopbouwers.

Leo Apostel
Vrijmetselarij

Een wijsgerige benadering
Leo Apostel (1925-1995) schreef in 1992 het ultieme, ongeëvenaarde
boek over de vrijmetselarij.
Voor vrijmetselaars brengt het boek ook vandaag nog nieuwe perspectieven, verklaringen, schema’s en reikt het een zorgvuldig uitgebouwd
begrippenkader aan. Vooral het hoofdstuk over de toekomst van de
vrijmetselarij is brandend actueel.
Voor niet-vrijmetselaars licht het boek dan weer meer dan een tipje van
de sluier op. Zelfs het veelbesproken vrijmetselaarsgeheim krijgt de nodige aandacht in Leo Apostels standaardwerk.
•

Hét referentiewerk over vrijmetselarij opnieuw verkrijgbaar.

•

Mooie uitgave met hardcover.

isbn 9789057182167 | nur 730
15,5 x 23,5 cm | 296 pagina’s
Hardcover | verschenen
prijs €24.95
filosofie
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Leo Apostel
Atheïstische spiritualiteit

isbn 9789057181504 | nur 730
15,5 x 24 cm | 216 pagina’s
Paperback | verschenen
prijs €22.50
filosofie

Het religieuze leven in West-Europa maakt een ernstige crisis door. De
traditionele kerken worden geconfronteerd met leegloop, de oude rituelen verliezen hun betekenis en theologieën die uitdrukking geven aan
het traditionele geloof, worden ongeloofwaardig.
Paradoxaal genoeg tast die crisis ook het areligieuze humanisme aan.
Ofwel zullen religieuze en antireligieuze instellingen verdwijnen, ofwel
zijn nieuwe fundamenten nodig om het authentieke en waardevolle van
vroegere religieuze vormen te herontdekken en creatief voort te zetten.
In zijn baanbrekend boek Atheïstische spiritualiteit uit 1998 stelt de filosoof Leo Apostel dat men daarvoor moet teruggaan naar de oorsprong
van alle godsdiensten: de persoonlijke religieuze ervaring. Die komt het
best tot uitdrukking in de geschriften van de mystici, die openstonden
voor het totale zijn van het totale zijn. Dat deze inzichten nog steeds
actueel zijn, blijkt uit deze derde ongewijzigde herdruk.
Atheïstische spiritualiteit bundelt een aantal teksten die Apostel tijdens
zijn leven over dit onderwerp schreef, waaronder ook een discussie met
Edward Schillebeeckx.
•

Nog steeds een ijkpunt in het levensbeschouwelijk en filosofisch denken, omdat Apostel voor het eerst atheïsme en spiritualiteit met elkaar verbindt.

Yvette Haezendonck & Karel Bruggemans
Essentiële elementen van chemie
Een overzicht van de fundamenten van de scheikunde

isbn 9789057182693 | nur 910
17 x 24 cm | 300 pagina’s
Paperback | verschenen
prijs €24.95
Wetenschap

Dit boek bevat de essentiële elementen voor een grondige studie van de
fundamentele principes van de hedendaagse chemie, met inbegrip van
een beknopte inleiding tot de organische chemie.
Het is een geschikte begeleider van elke cursus algemene chemie. De
behandelde onderwerpen zijn zo fundamenteel dat ze noodzakelijkerwijze in elke degelijke cursus voorkomen.
Omdat de tekst aan de belangrijkste kennis-leerdoelen van het secundair
onderwijs in de chemie beantwoordt, vormt hij een ideale brugcursus naar
hoger onderwijs waarin de wetenschappen uitgebreid aan bod komen.
Om zich door zelfstudie voor te bereiden op specifieke examens zoals
de toelatingsproef tot de artsenstudie aan een Vlaamse universiteit, is
dit werk een uniek hulpmiddel. Bij de samenstelling ervan werd rekening
gehouden met ervaringen opgedaan bij dergelijke examens.
•

Praktische gids voor beginnende studenten hoger onderwijs en voor
zelfstudie.

•

Ideaal hulpmiddel ter voorbereiding van het toelatingsexamen
geneeskunde.
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Guy Bauwen
Innovatiekompas

Praktische leidraad voor innovatie in ondernemingen

Innovatie staat met stip aan de top van de economische, academische en
politieke agenda. Wereldwijd erkent 80% van de managers en de ondernemers dat innovatie voor hen extreem belangrijk is. Naar de fase van
ontwikkeling gaat dan ook veel aandacht, maar vaak loopt het mis bij het
benutten of valoriseren van de innovaties.
Het is de ambitie van dit boek om te verhelderen wat er fout gaat en om
oplossingen aan te reiken. Innovatiekompas is het resultaat van toegepast onderzoek in combinatie met honderden gesprekken met bedrijfsleiders en beleidsmakers. Het focust ook op de praktische adviezen en
resultaten uit het eerder verschenen Innovation Compass – adviezen die
werden afgetoetst in kleine en grote, startende en gevestigde organisaties.
•

•

Dit helder geschreven boek weet niet alleen de achilleshiel bloot te
leggen van het huidige innovatiebeleid in de meeste ondernemingen, het geeft ook antwoorden en zet op weg naar een succesvolle
innovatiestrategie.
Innovatiekompas legt uit waarom de bestaande klassieke modellen
niet langer volstaan en hoe een vernieuwende benadering tot snellere en betere resultaten kan leiden.

isbn 9789057181931 | nur 800
17 x 24 cm | 160 pagina’s
Paperback | verschenen
prijs €25
economie en management

Chris Jacobson & Luc Goeteyn
In het oog van de storm

Over mensen, geschiedenis en klimaatveranderingen
In het oog van de storm maakt het verband duidelijk tussen de klimaatveranderingen uit het verleden en o.a. het ontstaan van de landbouw,
de ontwikkeling van steden en de wetenschappelijke en technologische
innovaties die de menselijke beschaving tot vandaag hebben vormgegeven.
De hoofdmoot van het boek is een boeiende vogelvlucht doorheen de
menselijke geschiedenis, bekeken door de klimaatbril. Daaruit trekken
de auteurs ook levensbelangrijke lessen: in het licht van de dreigende
opwarming van de aarde zal de mens al zijn creativiteit en leervermogen nodig hebben om onder het oog van de klimaatstorm uit te komen.
In de maatschappelijke innovatie die zich onstuitbaar opdringt zijn ‘gendergelijkheid’, ‘samenwerking’ en ‘solidariteit’ de sleutelwoorden.
•

Reeds drie keer herdrukt!

isbn 9789057181443 | 15,5 x 23 cm

nur 910/949/943 | 240 pagina’s
Paperback | verschenen
4e druk! | prijs €24.95
Natuur en mileu / wetenschap
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Marc Verminck & Johan van Looveren
Generositeit
Geven en schenken, delen en verdelen

Generositeit gaat over generositeit in al haar gestalten en betekenissen.
In woord en in beeld.

isbn 9789057182792 | nur 736
20,5 x 26 cm | 176 pagina’s
Paperback | verschenen
prijs €26.95
mens en maatschappij

Dit essayistisch-artistiek werkstuk is een ‘Gesamtwerk’ van schrijvers allerlei (romanciers, filosofen, antropologen, psychoanalytici enz.), van
kunstenaars en van vormgevers. Gaandeweg werd duidelijk hoe complex dit begrip eigenlijk wel is. Hoe mondiaal, ‘transcultureel’, het zelfs
is. De auteurs zijn die complexiteit niet uit de weg gegaan. Dit boek
gaat over geven en schenken, over delen en verdelen. Over geven in al
zijn mogelijke complexe, historische, culturele betekenissen, betekenisstrengen, varianten en (neven-)effecten. Over de gift, de wedergift, de
gulheid, over liefde, maar ook over verdelen als zaaien van verdeeldheid, over liefdevolle en ravissante giften, over gratuite maar ook over
giftige geschenken.

Hans Walenkamp
Tussen twee werelden in

Hoe geadopteerden hun afkomst kleur geven

Hans Walenkamp

Tussen twee werelden
Hoe geadopteerden
hun afkomst kleur geven

aspekt
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Bijna alle geadopteerden reizen tegenwoordig naar hun geboorteland
om daar naar hun verleden te graven en contact te zoeken met hun oorspronkelijke familie. Aan de hand van vele gesprekken met oudere geadopteerden geeft schrijver Hans Walenkamp een levensecht, betrokken en invoelend beeld van alles wat hen bij hun speurtocht overkomt.
Wat bezielt hen om dit avontuur aan te gaan? Hoe bereiden ze zich
voor? Wie en wat ontmoeten ze? Hoe reageren ze daarop? Wat ondernemen ze om die hernieuwde relaties levend te houden? Zijn ze erdoor
veranderd? De schrijver gebruikt flinke citaten van de geadopteerden
om duidelijk te maken wat hen bezighoudt. Hij wisselt hun woorden af
met zijn eigen commentaren, meningen en bespiegelingen. Zo ontstaat
een rijk, gevarieerd en vooral spannend beeld dat recht doet aan de
intenties van geadopteerde mensen die ooit uit een ver en vreemd land
hierheen zijn gehaald.
Hans Walenkamp (Amsterdam, 1943) is vader van drie geadopteerde
kinderen uit Suriname, Zuid-Korea en Colombia. Hij schrijft al vanaf de
jaren tachtig over adoptie en mag zich dus met recht adoptiespecialist
noemen.
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André Piet
101 bommen en granaten onder het
traditioneel-christelijk bolwerk

Waarom het Evangelie een écht Goed Bericht is

André Piet werpt in deze unieke bundel een verrassende kijk op de oude
dogma’s van de kerk. Scherp en verfrissend worden de grote thema’s
tegen het licht gehouden en komt de auteur tot opmerkelijke conclusies
die uw kijk op het Christendom blijvend zullen veranderen. Theologie,
duivel, schepping, evangelie, alverzoening, de Goede God, het komt
allemaal aan bod. Dit boek zal niemand onberoerd laten.

isbn 9789461533388 | nur 719
13 x 21 cm | 236 pagina’s
Paperback | verschenen
prijs €17.95
religie

Sietse H. W. Werkman
Voeding, gedrag en bijbelse heelheid
Oorzaken, behandelingen en begeleiding

Dit boek handelt over de specifieke problemen van deze tijd, zoals autisme, ADHD, hooggevoeligheid, hoogbegaafdheid, echtscheiding, medische en geestelijke hulpverlening en andere zaken, waarmee ook jongeren te maken hebben. De auteur benadert deze problematiek vanuit
een geheel nieuw inzicht, maar met als leidraad een eeuwenoud boek:
de Bijbel. Controversieel? Ja! Revolutionair? Zeker, maar ook openhartig, eerlijk en vooral bevrijdend en wellicht voor u ook zo herkenbaar.
Het is een bundeling waarvan men kan zeggen: Met wijsheid van boven
tot stand gekomen.

isbn 9789461532671 | nur 130
15 x 23 cm | ca 350 pagina’s
Paperback | verschenen
prijs €19.95
mens en maatschappij
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Sietse H. W. Werkman
De autisme-epidemie en bijbelse heelheid
Oorzaken, behandelingen en begeleiding

Was het enkele decennia geleden nog een zeldzaamheid dat er in een
gezin een kind was met autisme, tegenwoordig kan ieder in zijn gezin
of familiekring namen van neefjes en nichtjes, kinderen of kleinkinderen
noemen die deze aandoening hebben. Autisme spectrumstoornissen hebben inmiddels epidemische vormen aangenomen.
Waar veel ouders wanhopig zijn en de reguliere medische wereld
machteloos staat, gaat de auteur van dit boek naar de wortel van het
probleem en laat zien dat er wel degelijk mogelijkheden zijn voor succesvolle behandelingen en ook voor het voorkómen van autisme.
De auteur benadert deze problematiek vanuit een geheel nieuw inzicht
en laat daarbij de beperktheid van de reguliere medische wetenschap
zien, medeveroorzaakt door haar verbondenheid met de farmaceutische industrie.
Dit boek dat in een onderwijsmagazine begon als serie onder de naam
‘Autisme en grootmoeders biefstuk,’ is ontstaan vanuit de praktijk en uit
samenwerking met de ouders van kinderen met autisme.
Controversieel? Ja! Revolutionair? Zeker, maar ook openhartig, eerlijk en
vooral bevrijdend en wellicht voor u ook zo herkenbaar.

SietSe H.W.
Werkman

DE SCHEIDINGS, EPIDEMIE
EN BIJBELSE HEELHEID
aspekt

DE SCHEIDINGS - EPIDEMIE
EN
BIJBELSE HEELHEID
OVER HUWELIJKEN
IN VERSTAND
EN IN BOOSHEID

SietSe H.W. Werkman
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prijs €19.95

Sietse H. W. Werkman
De scheidings-epidemie en bijbelse heelheid
Over huwelijken in verstand en in boosheid

Het fenomeen scheiden of iets zachter uitgedrukt, maar net zo erg: het
uit elkaar gaan, heeft in de laatste decennia epidemische vormen aangenomen. Het aantal slachtoffers veroorzaakt door deze epidemie is
ongekend groot.
Dit boek beschrijft één van de grootste aanvallen vanuit de voor ons
onzichtbare geestelijke wereld die de Bijbel ‘de machten en krachten in
de lucht’ noemt. Deze is ingezet om het huwelijk als Gods basisconcept
voor liefde en heelheid en daarmee onze gezinnen, die de kern van de
samenleving vormen, kapot te maken.
Doordat het ‘ik’ centraal staat is er een verkillingsproces aan de gang,
waardoor liefde en trouw verdwijnen, eenzaamheid, angst en geweld
toenemen en het vaderbeeld, dat is afgeleid van het Godsbeeld, wordt
verdonkerd.
De auteur legt uit hoe dit proces zich heeft voltrokken en zich nog voltrekt, hoe het een halt toe te roepen en welke remedie ons daartoe
gegeven is.

mens en maatschappij
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Gerrit Teule
Hebben wij een ziel? Zo ja, waar dan?
In dit boek zal de auteur aannemelijk maken dat geest en ziel de ‘binnenkant’ zijn van natuurlijk elektromagnetisme en dat elektromagnetisme
de ‘buitenkant’ is van geest en ziel. Om dat te kunnen doen, moeten we
de termen geest, ziel, binnenkant, buitenkant en elektromagnetisme helder omschrijven en zo nodig van nieuwe of diepere betekenissen voorzien. De auteur gebruikt de term ‘aannemelijk’ om aan te geven, dat in
de beschrijvingen essentiële elementen voorkomen, die moeilijk of zelfs
geheel niet bewijsbaar zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor het onmogelijke
‘bewijzen van het bewustzijn’, simpelweg omdat bewustzijn voorafgaat
aan elke gedachte en elke bewijsvoering. Datzelfde geldt ook voor het
begrip ‘geest’. Maar aan de andere kant is natuurkunde alleen maar
compleet als het gaat over alles wat in de natuur bestaat en dat behelst
naast al het materiële ook het geestelijke. Natuurkunde en psychologie verenigen zich daarom in dit boek tot een universele ‘psychofysica’,
waarin op een evenwichtige manier materiële en mentale zaken aan de
orde komen. Geest, ziel en bewustzijn zijn dus geen ‘bovennatuurlijke
verschijnselen’ en het begrip ‘materie’ verandert in ‘psychomaterie’. Dit
geeft ons nieuwe en originele antwoorden op de oeroude vraag hoe de
geest de materie kan beïnvloeden en vice versa.

Gerrit teule

Hebben wij een ziel?
zo ja, waar dan?

de evolutie vanGeest, ziel en bewustzijn
als een natuurlijk proces
Hoe moderne natuurkunde en informatica
ons leiden naar een universele
en diepe psycHoloGie
Aspekt

isbn 9789461533487 | nur 740
25 x 23 cm | ca 380 pagina’s
Paperback | september 2013
prijs €19.95
esoterie

Aad Orgelist
Is de aarde een slavenplaneet?

aad OrgelIst

Denkrichtingen voor een leefbare samenleving

Is de aarde een
slavenplaneet?

Dit boek speelt in op actuele maatschappelijke thema’s. Het geeft een
inzichtelijk beeld van de problemen die zich in de Westerse samenleving afspelen met betrekking tot de (vrije) markt, de overheid en de
burger. Dit heeft een uniek boek opgeleverd dat ratio en bezinning
samenbrengt. Het is een boek waarin de nodige kennis en inzichten zijn
samengevat en mogelijke denkrichtingen worden aangereikt voor een
leefbare en humane maatschappij. Het is een eye-opener dat veel mensen inzicht zal geven in de machtstructuren binnen onze maatschappij.
Daarnaast kunnen de voorgestelde denkrichtingen aanzetten tot creatief nadenken en leiden tot een brede maatschappelijke discussie over
wezenlijke hervormingen van onze maatschappij.

d e n k r I c h t I n g e n vO O r
e e n l e e f ba r e s a m e n l e v I n g
Aspekt

isbn 9789461533883 | nur 730
13 x 21 cm | ca 312 pagina’s
Paperback | november 2013
prijs €18.95
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Pieter van Nieuwkerck
Bo en het koekiemonster

Hoe mijn dochter haar borstkanker te lijf ging

isbn 9789461533395 | nur 130
13 x 21 cm | 150 pagina’s
Paperback | verschenen
prijs €16.95
mens en maatschappij

Pieter van Nieuwkerck (pseudoniem) beschrijft op indringende en humoristische wijze hoe zijn dochter Bo, haar gezin en haar naaste omgeving
reageerden op de plotselinge mededeling dat zij borstkanker had. Een
veelbewogen jaar wordt in kroniekvorm verteld en laat zien dat bij
een dergelijk ingrijpende gebeurtenis de wereld gewoon doordraait.
Dat geldt ook voor het gezin van Bo met dochtertje Ida en haar vriend
Jelle. Bo ondergaat chemotherapie en een operatie, gevolgd door vele
bestralingen. Het meest dramatische moment wordt door Bo beleefd
wanneer de kapster de schaar in haar laatste plukken haar moet zetten
en uiterlijk zichtbaar wordt wat zich binnen haar lichaam aan het voltrekken is. Maar ook de hormonale behandeling die vijf jaar zal gaan
duren valt haar aanvankelijk zwaar. Van Nieuwkerck noemt de kanker
bij Bo het koekiemonster, omdat de kanker als een veelvraat gezonde
cellen in een lichaam opvreet. Bo en het Koekiemonster is een bewogen
verslag van een ooggetuige en mag niet ongelezen blijven!

Dago Steenis
Dear contemporaries

Letters to set you thinking

isbn 9789461534002
nur 600
13 x 21 cm
ca 248 pagina’s
Paperback
februari 2014

prijs €17.95
filosofie
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Een onthutsend boek. De auteur bepleit een fundamentele omwenteling in het denken. Onze cultuur
is pril en daardoor primitief, de wetenschap incluis, zo stelt hij. Nieuw denken, metabletisch denken,
verschaft de mens inzicht in de evolutie van het Al. Grondwet van de werkelijkheid is potentiëring,
opgang naar steeds machtiger potentiesferen. De psychosfeer is de meest recente en machtigste
potentiesfeer. Daarbinnen bezit de mens de verst ontwikkelde psychische potenties. Het is zijn historische opdracht het inzicht te verwerven om de gang van de culturele evolutie in eigen hand te
nemen. Een wereldwijde cultuurcrisis noopt daartoe. Men zal tot het besef komen dat alleen een tot
eenheid gekomen mensheid een humane samenleving van blijvende vrede en welvaart voor allen
kan realiseren. Een wereldbestuur is vereist om de toekomst veilig te stellen.
Biografie
Dagobert T. Steenis (1925) is historicus. Na een loopbaan in het onderwijs wijdt hij zich aan filosofie. Hij bepleit een dynamische, metabletische, benadering van de werkelijkheid die een fundamenteel nieuwe visie op de natuur, de mens en de cultuur verschaft.

Aloka Liefrink
Abandoned

Adopted and left behind again

isbn 9789461533432
nur 300
13 x 21 cm
ca 278 pagina’s
Paperback
november 2013

prijs €17.95
literatuur
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Berlinda was born in the south of India and as a toddler she was adopted.
Everything starts off really well, but as a teenager, together with her also adopted brother Ranjan,
she gets dragged into a maniacal bad divorce. The children are assigned to their adoptive father.
When he suddenly dies Berlinda, almost of age at that time, is completely spell bound by the bizarre ideas of Angela, her father’s new girlfriend. At the age of twenty-two, Berlinda meets Roel.
Berlinda sees Roel as a way of fleeing from the choking world that she lives in with Angela. From
then on the young woman is really put to the test….

Mysterious & unknown

Belgium

Cois Geysen
Mysterious and unknown Belgium

Ley lines and places of power

Cois Geysen
Ley lines and places of power
aspekt

isbn 9789461533296 | nur 680
15 x 23 cm | 116 pagina’s
Paperback | verschenen
prijs €14.95

Sacred sites and places of power, energy lines or ley lines; these subjects
are no longer unknown to many people. They are present as acupuncture
points in the landscape and our ancestors used those thousands of years
for their rituals, initiations and celebrations.
In the past they were marked by ancient sacred stones, trees and springs,
later especially by churches and chapels. Accurately placed as an expression of popular devotion, as beacons of hope and fear.
Mysterious and unknown Belgium takes us on a journey to ruined abbeys,
weird churches and cathedrals, pagan sites and megalithic temples, holy
wells and shrines of saints and visionaries. This is a guide for the armchair adventurer or the on-location visitor, with stories arranged in a sequence of easily found geographical locations. It is profusely illustrated
with the author’s own photographs.
Enjoy your journey through unknown Belgium and discover that reality is
often more fantastic than the wildest imagination.

esoterie
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Hans Wissema
Siberian Lessons on Life, Love and Death
Tijdens een reis met de Trans Siberië Express van Moskou naar Vladivostok ontdekken de hoofdpersonen – een oudere kloosterabt en zijn
metgezel, een jonge fysicus – ieder op hun eigen wijze de liefde. Onderweg doen ze vijftien steden aan, waar de abt voor een plaatselijk
gehoor telkens nieuwe vragen beantwoordt over leven, liefde en dood.
Deze levenslessen worden aangevuld door dialogen met mensen die ze
toevallig ontmoeten, in de trein, op straat of elders. De humanistische
aard van de lessen brengt de abt in toenemende mate in conflict met
de Kerk. Zijn reisgenoot komt tot het inzicht dat het werkelijke leven veel
boeiender is dan zijn wetenschappelijke bezigheden. De lange reis door
de Siberische leegte leidt bij beiden tot een heftige innerlijke strijd, wat
uitmondt in een dramatisch einde.
Enkele reacties van lezers:
“Ik heb het boek in één keer uitgelezen. De beschrijvingen van intermenselijke verhoudingen zijn herkenbaar en geven onverwachte perspectieven”.
“Een boek over liefde in al zijn verschijningsvormen”.
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Hans Wissema

Siberian Lessons on
Life, Love and Death
isbn 9789461533586 | nur 730
15 x 23 cm | ca 250 pagina’s
Paperback | september 2013
prijs €18.95
filosofie
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De strijd onder water in de Eerste
Wereldoorlog vormt een van de aangrijpendste hoofdstukken van de tragedie 1914-1918. Niet alleen vanwege
het onnoemelijke leed dat daardoor
werd veroorzaakt, maar ook vanwege
de politieke aspecten en consequenties.
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In dit boek buigt een viertal Eerste
Wereldoorlog-experts zich over de rol
van de, wat later wel genoemd werd,
‘ijzeren doodskisten’ in de oorlog. De
bijdragen leveren een algemeen beeld
van de oorzaken die voor Duitsland
aanleiding waren om over te gaan tot
de invoering van de onbeperkte onderzeebootoorlog en de consequenties die dit had voor het verdere verloop van de oorlog.
Ze gaan thematisch in op de diverse
aspecten van het onderzeebootwapen.
Aan bod komen onder andere de invloed van de onderzeebootoorlog op
de diplomatie, de rol die het Duitse
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ISBN 978-94-6153-055-4 • € 29,95
Aes, Maarten van • Alles onveilig
ISBN 978-94-6153-306-7 • € 16,95
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 Perry Pierik)
ISBN 978-94-6153-211-4 • € 19,95
Andriessen, J.H.J • Historici en hun hardnekkige mythes
over de Eerste Wereldoorlog
ISBN 978-94-6153-284-8 • € 19,95
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,-
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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 19141918 • 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
Linden, van der, H. / Pierik, P. • De grote oorlog. Kroniek
1914-1918 • Deel 26
ISBN 978-94-6153-323-4 • € 24,95
Linden, van der, H. / Pierik, P. • De grote oorlog. Kroniek
1914-1918 • Deel 27
ISBN 978-94-6153-367-8 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. • De mythe van 1918
ISBN 978-90-5911-118-9 • € 22,95
Andriessen, J.H.J. • Keizer Wilhelm II. Mythe en
werkelijkheid.
ISBN 978-90-5911-498-2 • € 21,95
Andriessen, J.H.J. • De andere waarheid. Een andere visie op
het ontstaan van de Eerste Wereldoorlog.
ISBN 978-90-5911-499-9 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Pierik, Perry • De Eerste Wereldoorlog.
Tussen Maas en Moezel.
ISBN 978-94-6153-191-9 • € 19,95
Apostel, Leo • Vrijmetselarij
ISBN 978-90-5718-216-7 • € 24,95
Apostel, Leo • Atheïstische spiritualiteit
ISBN 978-90-5718-150-4 • € 22,50
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
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
Arosius, Theo • Het geheim van de Ramapo Mountains
ISBN 978-94-6153-369-2 • € 17,95
Arosius, Theo • Goddelijke vrouwen van Rome
ISBN 978-94-6153-262-6 € 18,95
Asperen-de Boer, F.R.S. van • De Frans-Duitse oorlogen. Een
tragedie in drie bedrijven
ISBN 978-90-5911-567-5 • € 24,95
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
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
Bakker, J. • Het avontuurlijke leven en werk van Franz
Wilhelm Junghuhn
ISBN 978-94-6153-376-0 • € 27,95
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
Barenburg, Jos • Ik hield van jou 2e herziene druk.
ISBN 978-94-6153-028-8 € 14,95
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
Bauwen, Guy • Innovatiekompas
ISBN 9789057181931 • € 25,00
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
Beckman, Karel, Karsten Frank • De democratie voorbij
ISBN 978-90-5911-452-4 • € 10,95
Beeck Désiré • De eindeloze weg naar de vrijheid
ISBN 978-90-5718-196-2 • € 16,95
Beek, Johan van •Weg van Leipzig
ISBN 978-94-6153-057-8 • € 19,95
Bemmen, Paul van / Karel Hille • Kiss Riemvis. Rozen aan
de horizon
ISBN 978-94-6153-282-4 • € 18,95
Ben-Itto, Hadassa • Anatomie van een vervalsing
ISBN 978-90-75323-948 • € 32,95
Berben, George • Kind van de rekening
ISBN 978-94-6153-324-1 • € 17,95
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
Berents, Dick • Slachtbank de kindermoorden van
maarschalk Gilles de Rais
ISBN 978-94-6153-296-1 • € 19,95
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
Best de Vries, Jan • Oorlogskinderjaren
ISBN 978-94-6153-270-1 • € 9,95
Best de Vries, Jan • Het werkelijke Etrurië, etruskologie
zonder facisme
ISBN 978-94-6153-344-9 • € 24,95
Best de Vries, Jan • De vrouw van het Indusschrift: breekt
zij de code
ISBN 978-94-6153-336-4• € 19,95
Best de Vries, Jan • Spelen aan de Sloterplas: De zomer van
1959
ISBN 978-94-6153-345-6• € 9,95
Biesemaat, Ton • Van Atjeh tot Uruzgan
ISBN 978-94-6153-082-0 • € 24,95
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
Blom, Robert Jan • Ouder worden, toch jong blijven
ISBN 978-94-6153-290-9 • € 17,95
Bloy, Léon • De ziel van Napoleon
ISBN 978-90-5911-238-4 • € 14,95
Bode, Sarah • De modder van Haspengouw
ISBN 978-90-5911-148-6 • € 15,Bode, Renée de • Een gemiste kans. Het verhaal van een
afstandsmoeder
ISBN 978-90-5911-578-1 • € 17,95
Boef, Johan • Sharon
ISBN 978-90-5911-470-8 • € 16,95
Boekestijn, Arend Jan • De prijs van een slecht geweten.
Waarom hulp in haar huidige vorm niet werkt
ISBN 978-90-5911-950-5 • € 17,95
Boer, Frits de • Een na-oorlogse moord in mei 1945
ISBN 978-90-5911-343-5 • € 22,95
Boer, Bert den / Wim Huijser • Leef je verlangen
ISBN 978-90-5911-532-3 • € 12,95
Boer-Walhout, Marian den • De maan gaat met je mee
ISBN 978-90-5911-593-4 • € 16,95
Boersma, Frits • Caspar, de stenen man
ISBN 978-90-5911-265-0 • € 19,95
Boetzelaer, Prof. Dr. Olaf van • Crises. Een christendemocratische 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 • Dodelijke boslucht
ISBN 978-94-6153-377-9 • € 16,95
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 • € 19,95
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
Bossche, Marc Van den • Het Pathos van het denken
ISBN 978-90-5718-173-3 • € 18,95
Both, Kees de • De verleidingsexplosie
ISBN 978-94-6153-074-5 • € 18,95
Botman, Jochem • De intriges van de gebroeders Sassen
ISBN 978-94-6153-357-9• € 19,95
Boudier-Bakker, I. • De straat
ISBN 978-90-75323-856 • € 9,95
Boudier-Bakker, I • Een dorre plant
ISBN 978-90-5911-065-6 • € 9,95
Boudier-Bakker, I. • Finale
ISBN 978-90-5911-001-4 • € 9,95
Boudier-Bakker, I. • De klop op de deur
ISBN 978-90-5911-020-5 • € 24,95
Boudier-Bakker, I. / Rémon van Gemeren (red.) • Zo doods
en stil en donker
ISBN 978-94-6153-279-4 • € 29,95
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
Boven, Rob van • Peter de Grote. Tsaar met grote maritieme
ambities
ISBN 978-94-6153-374-6 • € 18,95
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
Broek, Casper van den • Het beste leger
ISBN 978-94-6153-300-5 € 19,95
Broekman, Freek • Alle waar is naar zijn tijd
ISBN 978-90-5911-271-1 • € 24,95
Broere, Ad • De menselijke economie
ISBN 978-90-5911-878-2 • € 17,95
Brongers, E.H. • Grebbelinie 1940
ISBN 978-90-5911-083-0 • € 26,Brongers, E.H. • De slag om de residentie
ISBN 978-90-5911-138-7 • € 24,95
Brongers, E.H. • De gebroken vleugel van de Duitse adelaar
ISBN 978-90-5911-162-2 • € 18,95
Brongers, E.H. • De opmars naar Rotterdam. deel 1
ISBN 978-90-5911-249-0 • € 19,95
Brongers, E.H. • De opmars naar Rotterdam. deel 2
ISBN 978-90-5911-259-9 • € 19,95
Brongers, E.H. • De opmars naar Rotterdam. deel 3
ISBN 978-90-5911-269-8 • € 19,95
Brongers, E.H. • De opmars naar Rotterdam • Cassette Deel
1, 2 en 3
ISBN 978-90-5911-369-5 • € 49,50
Brongers, E.H. • De oorlog in Zuid-Limburg 10 mei 1940
ISBN 978-90-5911-290-2 • € 22,95
Brongers, E.H. • Afsluitdijk 1940
ISBN 978-90-5911-121-9 • € 24,95
Brongers, E.H. • Generaal Reynders. Een miskend bevelhebber
ISBN 978-90-5911-603-0 • € 19,95
Brongers, R. • Naar Artis
ISBN 978-90-5911-793-8 • € 16,95
Brouwer, Jaap Jan • Heinz Guderian Opkomst en ondergang
van de Duitse Panzerwaffe
ISBN 978-90-5911-615-3 • € 20,95
Brouwer, Jaap Jan • Met Rommel in Noord-Afrika.
Fotodagboeken van Siegfried Klein
ISBN 978-90-5911-614-6 • € 39,95 vanaf 1 oktober 2010
• € 19,95
Brouwer, Jaap Jan • Het grote graaien
ISBN 978-90-5911-631-3 • € 16,95
Bruggen, Casper van • ‘ Verget ons niet’ Het Papoea
Vrijwilligers Korps ( 1961 – 1963)
ISBN 978-94-6153-004-2 • € 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 MiddenOosten 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 • Erika en Klaus Mann
ISBN 978-94-6153-111-7• € 19,95
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 • Thomas Mann en Wagner: Zoete
omhelzing van het kwaad
ISBN 978-94-6153-299-2 • € 24,95
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 sociaalemotionele 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 IsraelischPalestijns 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
CIDI • Smelik, Klaas • Tussen hoop en catastrofe. Tikva of
Nakba
ISBN 978-94-6153-408-8 • € 18,95
Claerbergen, Willemke van • Natuurlijk zingen
ISBN 978-90-5911-311-4 • € 18,95
Claerbergen, Willemke van • Kunst, de creatieve drijfveer
ISBN 978-94-6153-389-0 • € 17,95
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
Clemen, Sam van • Harry S. Truman. President van Amerika
in bewogen tijden.
ISBN 978-94-6153-281-7 • € 24,95
Commers, Ronald • Overleeft de vrijmetselarij de 21ste eeuw
ISBN 978-90-5718-154-2 • € 21,95
Commers, Ronald • De moraalfilosofie van Vladimir
Jankélevitch
ISBN 978-90-5718-155-9 • € 17,95
Corijn, Eric • Kan de stad de wereld redden
ISBN 978-90-5718-174-0 • € 29,95
Coppes, Bob • Bijna Dood Ervaringen en wereldreligies
ISBN 978-90-5911-680-1 • € 17,95
Cornelis, Gustaaf C • Het geheim van de kosmologie
ontrafeld
ISBN 978-90-5718-156-6 € 29,95
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
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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
Defares, James •Superjacht
ISBN 978-94-6153-361-6 • € 18,95
Defares, James God bestaat Gewoon. De harde feiten over
Jezus, God, darwinisme en de Bijbel
ISBN 978-94-6153-362-3 • € 29,95
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
Derycker, Nicole • De handen van de tijd
ISBN 978-94-6153-370-8 • € 24,95
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
Dewilde, Jan (red.) • Tussen twee continenten
ISBN 978-90-5718-166-5 • € 17,95
Dice, Raven • Het genot van een prooi
ISBN 978-90-5911-164-6 • € 19,95
Diederichs, Monika • Kinderen van Duitse militairen in
Nederland. Een verborgen leven
ISBN 978-94-6153-218-3 • € 19,95
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
Doff, Neel • Keetje Tippel
ISBN 978-94-6153-273-2 • € 18,95
Dokkum, Itskje • Geschiedenis met paarden
ISBN 978-90-5911-572-9 • € 17,95
Doorn, P.A. van • Hoe we de aarde kunnen redden
ISBN 978-90-5911-800-3 • € 18.95
Doorn, Marga van • Ik heb u liever lief. Een moeder, dochter
en Alzheimer
ISBN 978-94-6153-380-7 • € 19,95
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
Driebergen, Klaas • Bommel en Bijbel
ISBN 978-94-6153-220-6 • € 29,95
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
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 • De stalen vuist van De Blitzkrieg. De 1ste
Panzerdivision 1939-1941
ISBN 978-94-6153-283-1 • € 14,95
Dumas, Vincent • Campagne 1914: Eerste Wereldoorlog box
ISBN 978-94-6153-314-2 • € 39,95
Dumas, Vincent • 101 vragen over Kennedy
ISBN 978-94-6153-354-8 • € 12,95
Dumas, Vincent • Vlaams bloed aan de Wolchov
Ruslandveldtocht 1941-1942
ISBN 978-94-6153-384-5 • € 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 • Jack London. Piraat, minnaar, schrijver en
genie
ISBN 978-94-6153-371-5 • € 24,95
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
Dütting, Hans • Simon Vinkenoog dichter, schrijver en
performer
ISBN 978-94-6153-316-6 • € 24,95
Duyn, Jaap • Het fantasierijke leven van Karel Duyn. Hoe
het verder ging
ISBN 978-94-6153-381-4 • € 18,95
E., Anna • Van Kanker naar Kanjer
ISBN 978-90-5911-604-7 • € 17,95
Eeden, Ed van • Bodyfarm
ISBN 978-94-6153-392-0 • € 17,95
Eefting, Henk • Collaboratie, landverraad en heldendaden.
Kanttekeningen bij ‘goed’ en ‘fout’ in de Tweede Wereldoorlog
ISBN 978-94-6153-045-5 • € 18,95
Eefting, Henk • De Bijzondere Rechtspleging 1944-1952
ISBN 978-90-5911-528-6 • € 24,95
Egmond, C. van • De Openbaring in de schoot van de Tao.
Het denken is God. Het geheugen is zijn profeet.
ISBN 978-90-5911-690-0 • € 17,95
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 • € 29,95
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
Faas, Wim • Dansen met Bach
ISBN 978-94-6153-372-2 • € 18,95
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
Fontijn, Linda. • Bezoedeld
ISBN 978-94-6153-351-7 • € 18,95
Franco, Nicolo • De dwalende hoer
ISBN 978-90-5911-276-6 • € 16,95
François, Leon • De Q-sleutel
ISBN 978-94-6153-331-9 • € 19,95
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
Geldof, Wim• Stockholm 1917, Camille Huysmans in de
schaduw van titanen
ISBN 978-90-7318-510-4 • € 19,95
Gelre, Henk van • Mijn herwaardering van waarden
ISBN 978-90-5911-112-7 • € 24,95
Gent, Tobias van • Jochem Hendriksz Swartenhondt (15661627). Van scheepsjongen tot admiraal en kroegbaas.
ISBN 978-94-6153-368-5• € 17,95
Gerrits, Antonia • Flitsen uit mijn leven
ISBN 978-90-5911-835-5 • € 9,95
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
Gerritsen, Hans • Historische verkenningen van NieuwZeeland
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
Geysen, Cois • Mysterieus & Unknown Belgium
ISBN 978-94-6153-329-6 • € 19.95
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
Gilst, A. van • Misdadige pausen en hun handlangers
ISBN 978-94-6153-297-8 • € 24,95
Gilst, A. van • Darré
ISBN 978-94-6153-298-5 • € 18,95
Goen, B. van der • Doodseskaders in Nederland
ISBN 978-90-75323-368 • € 14,95
Goeteyn, Luc/ Chris Jacobson • In het oog van de storm
ISBN 978-90-5718-144-3 • € 24,95
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
Gortworst, Johan • Zilver in bruikleen
ISBN 978-94-6153-386-9 • € 18,95
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
Grieken, Harry J. van • Over leven in de melk 1970-2013
ISBN 978-94-6153-288-6 • € 24,95
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
Haezendonck, Yvette / Karel Bruggemans • Essentiële
elementen van chemie
ISBN 978-90-5718-269-3 • € 24,95
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
Hartmans, Rob • Grondsop en verwarring. Intellectuelen en
hun illusiies
ISBN 978-94-6153-366-1 • € 19,95
Hayen, Guido • God, geloof, geweld. Vrede op aarde voor de
mensen van Goede Wil?
ISBN 978-90-5911-505-7 • € 19,95
Hayward, James • Mythen en legenden van de Eerste
Wereldoorlog
ISBN 978-90-5911-266-7 • € 22,95
Hayze, Jan de la • De strijd om het zwarte goud
ISBN 978-90-5911-559-0 • € 19,95
Hazekamp, Frans C. • Het laatste grote gevecht . De grote
guerilla aanval op Solo. 7 -10 augustus 1949

ISBN 978-94-6153-026-4 • € 18,95
Heeffer, Wil • Made in Havana •
ISBN 978-94-6153-042-4 • € 18,95
Heeffer, Wil • Tot elkaar veroordeeld •
ISBN 978-90-5911-970-3 • € 19,95
Heeresma jr, Heere • De held van Srebrenica • roman
ISBN 978-90-5911-262-9 • € 19,95
Heeresma jr, Heere • Een echte jood als ik • roman
ISBN 978-90-5911541-5 • € 17,95
Heesen, Hans / Jansen, Harry/ Schilders, Ed • Behoudens
deze steen
ISBN 978-90-5911-086-1 • € 19,95
Heiden, Nadja van der • Luchtbedverhalen
ISBN 978-94-6153-363-0 • € 15,95
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
Heijden, Hein-Anton van der • Winterkwartet
ISBN 978-94-6153-287-9 € 18,95
Heijnen, Hein • Rokade
ISBN 978-94-5361-311-1 € 17,95
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 IsraelischPalestijns conflict z.o. CIDI informatiereeks
Hoets, Pieter J. • Buitengaats! Met een Engelandvaarder de
wereld in
ISBN 978-90-5911-163-9 • € 19,95
Van ‘t Hof, Melanie • De afgekeurde lever
ISBN 978-94-6153-222-0 • € 18,95
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/ 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
Houten, Marc van • De spruiten van Johannes
ISBN 978-94-6153-349-4 • € 24,95
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
Huberts, Willem • Er was altijd ruzie
ISBN 978-94-6153-310-4 € 22,95
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
Huizinga, Johan • In de schaduw van morgen
ISBN 978-90-5911-151-6 • € 19,95
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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
Jacobson, Chris / Luc Goeteyn • In het oog van de storm
4de druk
ISBN 978-90-5718-144-3 • € 24,95
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
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
Johanszn, Frederik • Van het geloof in een drie-enig god
terug naar de aanbidding van de enige Elohïm
ISBN 978-94-5361-293-0 • € 17,95
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 978-90-5911-905-5 • € 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
Jong, Martien J.G. de • Zonder antwoord
ISBN 978-94-6153-405-7 • € 16,95
Jong, Mels de • Paul Léautaud in Parijs
ISBN 90-5911-308-X • € 16,95

Jong, Mels de • ‘Ik heb overal spijt van’. Paul Léautaud
biografie
ISBN 978-90-5911-552-1 • € 22,95
Jongebreur, Paul (red.) • August Chanson. Mijn gezondheid is
nog steeds goed. Brieven uit de Eerste Wereldoorlog
ISBN 978-90-5911-8584 • € 22,95
Junge, Annabel • Girlpower in de Tweede Wereldoorlog
ISBN 978-94-6153-397-5 • € 12,95
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
Keulenaer, Paul de • Vergeten oorlogskinderen
ISBN 978-90-5487-992-3 • € 21,95
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
Keuning, Nico • Het verloren huis
ISBN 978-90-7411-300-7 • € 14,95
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 NaziDuitsland
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
Kooger, Hans • Passages
ISBN 978-94-6153-383-8• € 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
Kostwinder, Jan • Het bezinksel van de waarheid
ISBN 978-90-7411-324-3 € 17,50
Korver, Henny • Marion en Romy. Moord en ontknoping, het
complete verhaal
ISBN 978-90-5911-543-9 • € 19,95
Kostwinder, Jan • Bezinksel van de waarheid
ISBN 978-90-7411-324-3 • € 17,50
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 • € 18,95
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, 15721579. 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
Kruft, Anton • Van Continentaal Conflict naar Eerste
Wereldoorlog
ISBN 978-94-6153-352-4 • € 24,95
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. Een pacifist, leven en dood
ISBN 978-94-6153-044-8 • € 19,95
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
Kunz, Trudy • Kroniek van een bange liefde
ISBN 978-94-6153-373-9 • € 19,95
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
Laag, Saskia ter • Niet meer stil
ISBN 978-94-6153-394-4 • € 19,95
Lak, Martijn • Geen boompje is meer heel. De slag om
Overloon, sept-okt 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,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
Leeflang, Thomas • Kijk! Luister! Film en radio in NL onder
Duitse dictatuur
ISBN 978-94-6153-337-1 • € 27,95
Leerdam, Evert van • Spiegelschrift
ISBN 978-94-6153-307-4 • € 19,95
Leeuw, J.W • Gevallen voor Nederland.
ISBN 978-94-6153-068-4 • € 44,95
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
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, Robert / El-Fers, Mohamed • De woede van
Vlaanderen
ISBN 978-94-6153-327-2 • € 17,95
Lemm, Robert • Een Rembrandt voor vijfentwintig
mensenlevens
ISBN 978-94-6153-326-5 • € 17,95
Lemm, Robert • Bloedjas
ISBN 978-94-6153-342-5 • € 17,95
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
Libbenga, Wijnand • Het verval van Limburg
ISBN 978-94-6153-398-2 • € 18.95
Liefrink, Aloka • De passiecoach
ISBN 978-94-6153-240-4 • € 18.95
Liefrink, Alola • Avondmasker
ISBN 978-94-6153-312-8 • € 17,95
Liefrink, Alola • Fotomodel gezocht
ISBN 978-94-6153-391-3 • € 17,95
Lievens, Koen • De demonen van God
ISBN 978-94-6153-164-3 • € 14.95
Lievens, Koen • In de ban van de bank
ISBN 978-94-6153-317-3 • € 14,95
Lievens, Koen • De bittere smaak van rijstpap
ISBN 978-94-6153-395-1 • € 16,95
Linden, Henk van der • Drie massagraven voor de
Nederlandse kust. (herdruk)
ISBN 978-94-6153-187-2 • € 18.95
Linden, Henk van der/ Perry Pierik • Het dramatische jaar
1914 en de uitbraak van de Grote Oorlog
ISBN 978-94-6153-305-0 • € 24,95
Linden, Henk van der/ Perry Pierik • België in de
slagschaduw van de Eerste Wereldoorlog
ISBN 978-94-6153-304-3 • € 24,95
Lissauer, Shosha • En dan ineens heb je kanker
ISBN 978-94-6153-274-9 • € 12,50
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
Mali, Anco • 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
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
Martens, Bart • Het orakel van het zuiden
ISBN 978-94-6153-318-0 • € 19,95
Martin, Cristi • Ze noemden hem Anders
ISBN 978-94-6153-217-6 • €14,95
Maser, Werner • Hermann Göring. Een politieke carrière
ISBN 978-94-6153-340-1• € 17,95
Maschke, Alex • Kennedy en de fatale kogel
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 (voordelige editie)
ISBN 978-90-5911-129-5 • € 24,95
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
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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
Meijers, A.H. • Achtung minen - danger mines
ISBN 978-94-6153-364-7 • € 19,95
Meinsma, Jaap • Cirkels
ISBN 978-90-5911-867-6 • € 19,95
Meinsma, Jaap • Het fantoom
ISBN 978-90-5911-791-4 • € 18,95
Meinsma, Jaap • Konvooi naar Moermansk, een kwestie van
overleven
ISBN 978-94-6153-385-2 • € 18,95
Meissen, Michel • De eeuw van de koningen en hun
vrouwen
ISBN 978-94-6153-401-9• € 22,95
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
Menting, Jan • Gisela’s Teloorgang
ISBN 978-94-6153-267-3 • € 19,95
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
Morselt, Ton van • Mijn renovatie van het RK geloof
ISBN 978-94-6153-390-6 • € 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
Muetstege, Charles • Een Amerikaanse droom
ISBN 978-94-6153-197-1 • € 19,95
Mühren, J.C. • Verscheurd land Maximalisten blokkeren vrede
in het Heilige Land
ISBN 978-90-5911-428-9 • € 16,95
Muiderman, Hans • Souvenir Utopia
ISBN 978-94-6153-261-9 • € 19,95
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
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
Nieuwenhuizen, Bert van • Weiger het werk niet. Wim Eijk,
aartsbisschop van Utrecht
ISBN 978-90-5911-945-1 • € 19,95
Nieuwkerck, Pieter van • Bo en het koekiemonster
ISBN 978-94-6153-339-5 • € 16,95
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.
ISBN 978-94-6153-236-7 • € 11,95
Oosterhuis, Ton • De doornhaag om de kruidentuin. Het
leven van de watergeus Bartolt Entens van Mantheada
ISBN 978-94-6153-174-2 • € 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
Oosthoek, Albert • Knokploegen in Rotterdam en OudBeijerland. Aspecten van gewapend verzet 1944-1945
ISBN 789-94-6153-301-2 • € 29,95
Oostveen, Ine • z.o. Brader, Toof
Orgelist, Aad • Is de aarde een slavenplaneet
ISBN 978-94-6153-388-3• € 18,95
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
Oudesluijs, Diete • De Plekken van verzet en pijn 2.
Kampen, gevangenissen en andere plekken in het Reich.
ISBN 978-94-6153-375-3 • € 24,95
Ouweneel, Willem • Het Godsgetal
ISBN 978-90-5911-067-0 • € 19,95
Ouweneel, Willem J. • De Negende Koning
ISBN 978-94-6153-297-1 • € 27,95
Ouweneel, Willem J. • De Zevende koningin
ISBN 978-94-6153-341-8 • € 24,95
Ouweneel, Willem J. • De zesde kanteling
ISBN 978-94-6153-346-3 • € 24,95

Ouweneel, Willem J. • Dochters van Eva, een snoer van
vrouwen
ISBN 978-94-6153-233-6 • € 24,95
Ouweneel, Willem J. • De snoer van klanken
ISBN 978-94-6153-365-4 • € 24,95
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 • Herdruk. De Duitse inval in België
ISBN 978-90-5911798-3 • € 18,95
Pelser, Han • Op zoek naar vorige levens
ISBN 978-94-6153-356-2 • € 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 • 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 • Verzet
ISBN 978-94-6153-333-3 • € 12,95
Pierik, Perry (red.) • Martin Ros vijftig jaar op wacht
ISBN 978-90-5911-720-4 • € 14,95
Pierik, Perry e.a. • Ten oorlog
ISBN 978-90-5911-712-9 • € 32,95
Pierik, Perry / Huijser, Wim • De inkt van Arcadia
ISBN 978-90-5911-672-6 • € 24,95
Pierik, Perry / Huijser, Wim • Het geheime leven
ISBN 978-90-5911-831-7 • € 24,95
Pierik, Perry (red.) • Sicherheitsdienst! Bekentenissen van een
SD-officier
ISBN 978-90-5911-912-3 • € 12,95
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 • € 26,95
Pierik, Perry • Verzet!
ISBN 978-94-6153-333-3 • € 12,95
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 / Martin Ros / Jet van Swieten (red.) • Elfde
bulletin van de Tweede Wereldoorlog
ISBN 978-90-5911-648-1 • € 24,95
Pierik, Perry / Bert van Nieuwenhuizen (red.) • Twaalfde
bulletin van de Tweede Wereldoorlog
ISBN 978-94-6153-322-7 • € 24,95
Pierik, Perry (red.) Thule en het Derde Rijk. De genesis van
het nationaalsocialisme
ISBN 978-94-6153-268-8 • € 22.95
Pierik, Perry / Peter Steeman • Stalingrad. Luchtbrug naar
de dood
ISBN 978-94-6153-320-3 • € 19,95
Pierik, Perry / Hulya Uslu • Troje
ISBN 978-94-6153-313-5 € 18,95
Piet, André • 101 bommen en granaten onder het
traditioneel-christelijke bolwerk. Waarom het Evangelie een
écht Goed Bericht is
ISBN 978-94-6153-338-8 € 17,95
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
Poneli, Anselmus • De Stam
ISBN 978-94-6153-308-1 • € 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
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 • € 14,95

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
ISBN 978-94-6153-396-8• € 16.95
Rameijer, Jaap • Verschil moet er zijn
ISBN 978-94-6153-255-8 • € 14.95
Raven Marna • Jij en ik
ISBN 978-94-6153-315-9 € 18,95
Ravenscroft, 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
Rennenberg, Roger • Uit ‘t slijk. Het levensverhaal van Arthur
Jansen (1896-1978)
ISBN 978-94-6153-325-8 • € 22,95
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
Rijnders, Alida C. • Susanna Shakespeare
ISBN 978-94-6153-332-6 • € 19,95
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
Rondas. Jos • Vlamingen in de kriegsmarine
ISBN 978-94-6153-302-9 € 19,95
Rooding, Yvette • Me, Myself en m’n Ego
ISBN 978-94-6153-103-2 • € 19,95
Roodt, Evelyn de • Onsterfelijke fronten
ISBN 978-90-5911-122-6 • € 24,95
Roosmalen, Marcel van • De Pimmels
ISBN 978-90-5911-256-8 • € 14,95
Roosmalen, Marcel van • Op pad met Pim
ISBN 978-90-5911-070-0 • € 14,95

Roosmalen, Marcel van • Op campagne met Oranje
ISBN 978-90-5911-469-2 • € 12,95
Rooy, Sam en Wim van (red.) • De Islam. Kritische essays over
een politieke religie
ISBN 978-90- 5487-783-7• € 29,95
Rooyen, Jules van • De mond voorbij gepraat. Godsdienst,
samenlevingen, cultuur, ethiek en politiek
ISBN 978-90-5911-039-7 • € 19,95
Ros, Martin • Bloednacht Mayerling 1889-1945
ISBN 978-94-6153-137-7 • € 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 978-90-5911-480-9 • € 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
Sakkers, Hans • Duitse militaire standrechtelijke executies in
Zeeland. sept-dec 1944 (red Leo Dorrestijn)
ISBN 978-94-6153-277-0 • € 34,95
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
Sangers, Gerrit • Het verlaten station
ISBN 978-94-6153-378-4 • €16,95
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, Ad van • Kerala •
ISBN 978-94-6153-289-3 • € 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
Schalkwijk, Emmy van • Toen IK wakker werd
ISBN 978-94-6153-278-7 • € 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
Schermerhorn, Jaap • De nachtegaal zo groot als een mens
ISBN 978-94-6153-319-7 € 22,95
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
Schlingmann, Freek • Oostfront Vesting Holland. Het
Nationaal Bolwerk
ISBN 978-94-6153-275-6 • € 24.95
Schmitz, Jacques • Ver paradijs
ISBN 90-75323-40-9 • € 14,95
Schoenmaker, Henk • Ik had het liever voor het leger gedaan
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ISBN 978-94-6153-134-6 • € 18,95
Schoenmaker, Peter • Je maakt wat mee als hotelier!
ISBN 978-94-6153-406-4 • € 17,95
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.
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